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Sammanfattning 

För att kunna registrera ett EU-varumärke krävs att det inte föreligger några absoluta eller 

relativa registreringshinder. Ett av de absoluta registreringshindren, art. 7.1 e) iii) VMF, stad-

gar ett förbud om att registrera kännetecken som endast består av ”[…] en varas form eller en 

annan egenskap som ger varan ett betydande värde”.1 Bestämmelsen har varit föremål för 

omfattande diskussion eftersom regeln medför väsentliga tolkningssvårigheter. I uppsatsen 

utreds hur omfattningen av art. 7.1 e) iii) VMF ska tolkas. Ett mål som belyser svårigheterna 

med nyss nämnda bestämmelse är Svenskt Tenn-målet, där frågan är om MANHATTAN ska 

anses omfattas av art. 7.1 e) iii) ÄVMF eftersom det är ett tvådimensionellt varumärke som är 

en tvådimensionell återgivning av en tvådimensionell vara. Vidare undersöks även det över-

lappande skydd som kan uppstå mellan upphovsrätt och varumärkesrätt, som art. 7.1 e) iii) 

VMF syftar att förhindra. 

Av uppsatsen framgår att begreppen i art. 7.1 e) iii) VMF måste tolkas var för sig. Utform-

ningen av bestämmelsen medför således att ”en varas form” ska tolkas som fristående från en 

”annan egenskap”, vilket gör att endast tredimensionella varor ska omfattas av begreppet 

”form”. Lokutionen ”annan egenskap” syftar istället till att fånga upp sådana kännetecken 

som inte omfattas av form. Det som blir avgörande i bestämmelsen är emellertid begreppet 

”betydande värde”, vilket kan utgöra olika faktorer såsom pris, renommé och omsättnings-

kretsens uppfattning av varan. Vid en sammanvägd bedömning bör MANHATTAN omfattas 

av art. 7.1 e) iii) VMF mot bakgrund av bestämmelsens ordalydelse och syfte. 

I uppsatsen framgår även att det överlappande skyddet mellan upphovsrätt och varumärkesrätt 

inte torde vara önskvärt. Upphovsrätt och varumärkesrätt har skilda skyddsintressen och inne-

håller olika bestämmelser, varför en överlappning medför ett för vittomfattande skydd som 

inte kan ha varit önskvärt av lagstiftaren. Visserligen borde en överlappning vara önskvärd 

från rättsinnehavarens perspektiv. Den sammanvägda bedömningen mellan lagstiftarens, rätts-

innehavarens och allmänintressets intressen medför dock att överlappningen inte kan anses 

vara önskvärd. 

  

																																																								
1 Art. 7.1 e) iii) VMF. 
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Abstract 

In order to be able to register an EU trade mark, there must be no absolute or relative grounds 

for refusal. One of the absolute grounds for refusal, art. 7.1 e) iii) of the European union trade 

mark regulation, prohibits registration of signs which consist exclusively of “[…] the shape, 

or another characteristic, which gives substantial value to the goods”.2 The provision has been 

subject of extensive discussion because the rule brings significant interpretation difficulties. 

Therefore, the essay investigates how the scope of art. 7.1 e) iii) of the European union trade 

mark regulation shall be interpreted. A case that highlights the difficulties with the aforemen-

tioned provision is Svenskt Tenn-målet. The question in this case is whether MANHATTAN 

should be covered by art. 7.1 e) iii) of the Community trade mark regulation since it is a two-

dimensional trademark which is a reproduction of a two-dimensional product. Furthermore, 

the overlapping protection that may arise between copyright and trademark law, as art. 7.1 e) 

iii) of the European union trade mark regulation aims to prevent, is also being investigated. 

It appears from the essay that the concepts in art. 7.1 e) iii) of the European union trade mark 

regulation must be interpreted separately. The formulation of the regulation also means that 

“the shape” must be interpreted as being separate from “another characteristic”, which means 

that only three-dimensional goods shall be covered by the term “form”. Instead, the “another 

characteristic” aims to capture such signs that are not covered by “form”. However, what is 

decisive in the regulation is the term “substantial value”, which may include different factors, 

such as price, reputation and the consumer’s perception of the product. The judgement is that 

MANHATTAN should be covered by art. 7.1 e) iii) of the European union trade mark regula-

tion in the light of the wording and purpose of the regulation. 

The essay also states that the overlapping protection between copyright and trademark law is 

not desirable. The copyright and trademark law have differing protection interests and con-

tains various provisions. Therefore, an overlapping protection entails a too extensive protec-

tion, which may not have been desirable by the legislator. Certainly, an overlap is to be desir-

able from the right holder’s perspective. However, the judgement between the legislator, the 

right holder’s and the public interest’s perspective means that the overlap cannot be consid-

ered desirable. 

  

																																																								
2 Art. 7.1 e) iii) of the European union trade mark regulation. 



	 IV 

Innehållsförteckning 

1. Inledning 1	
1.1 Problembakgrund 1	
1.2 Problemformulering 3	
1.3 Syfte 3	
1.4 Metod och material 3	
1.5 Avgränsningar 7	
1.6 Disposition 7	

2. Varumärkesrättens grunder 9	
2.1 Allmänt 9	
2.2 Varumärkesskyddets uppkomst 10	
2.3 Absoluta registreringshinder 12	

2.3.1 Allmänt 12	
2.3.2 Louboutin-målet 15	
2.3.3 Textilis-målet 17	
2.3.4 Hauck och Stokke-målet 18	
2.3.5 Bang & Olufsen-målet 19	
2.3.6 Hur ska en form eller en annan egenskap som ger varan ett betydande värde tolkas? 20	

2.4 Varumärkesrättens tidsobegränsade skydd 27	

3. Överlappande skydd 29	
3.1 Upphovsrätt 29	

3.1.1 Allmänt om upphovsrätt 29	
3.1.2 Brukskonst 30	
3.1.3 Upphovsrättens begränsade giltighetstid 32	

3.2 Mönsterskydd 32	
3.3 Konflikten mellan olika immateriella rättigheter 34	

3.3.1 Förhållandet mellan upphovsrätt och mönsterrätt 34	
3.3.2 Konflikten mellan varumärkesrätt och upphovsrätt 34	
3.3.3 Är det önskvärt med ett överlappande skydd? 35	

4. Svenskt Tenn-målet 39	
4.1 Bakgrund 39	
4.2 Målet i PMÖD 39	
4.3 Bör MANHATTAN omfattas av det absoluta registreringshindret i art. 7.1 e) iii) VMF?
 40	

5. Sammanfattande slutsatser 45	
5.1 Hur ska omfattningen av art. 7.1 e) iii) VMF tolkas? 45	
5.2 Bör tvådimensionella kännetecken som är en återgivning av en tvådimensionell vara, 
såsom MANHATTAN, omfattas av art. 7.1 e) iii) VMF? 46	
5.3 Är det överlappande skyddet mellan upphovsrätt och varumärkesrätt önskvärt mot 
bakgrund av dess skilda skyddssyften? 47	

6. Avslutande ord 49	
Käll- och litteraturförteckning 50	
Rättsfallsregister 55	
Bilaga 1 57	
Bilaga 2 58	



	 V 

Bilaga 3 59	
Bilaga 4 60	
Bilaga 5 61	
Bilaga 6 62	

 

 

	
	 	



	 VI 

Förkortningar 

Bang & Olufsen-målet  Dom av den 6 oktober 2011, Bang & Olufsen mot 

   KHIM (Représentation d’un haut-parleur), T-508/08 

   ECLI:EU:C:2011:575 

Dualit-målet   Dualit Ltd. v. Rowlett Catering Ltd, Trade Marks 

Opposition Decision (0/186/98), 21 September 1998 

EU   Europeiska unionen 

EU-domstolen  Europeiska unionens domstol 

EUIPO   European Union Intellectual Property Office 

FEU   Fördraget om Europeiska unionen 

FEUF   Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

FGF   Rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 

   september 2001 om gemenskapsformgivning 

Hauck och Stokke-målet  Dom av den 18 september 2014, Hauck och Stokke, 

   C-205/13, ECLI:EU:C:2014:2233 

Louboutin-målet  Dom av den 12 juni 2018, Louboutin och Christian 

   Louboutin, C-163/16, ECLI:EU:C:2018:423 

MANHATTAN  Med ”MANHATTAN” avses EU-varumärket 

Manhattan   Med ”Manhattan” avses mönstret 

ML   Mönsterskyddslag (1970:485) 

Pariskonventionen  Pariskonventionen för industriellt rättsskydd av den 

20 mars 1883, senast reviderad 28 september 1979 

PMD   Patent- och marknadsdomstolen 

PMÖD   Patent- och marknadsöverdomstolen 

Prop.   Regeringens proposition 



	 VII 

PRV   Patent- och registreringsverket 

Rättighetsstadgan  Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

   Rättigheterna 

SFS   Svensk författningssamling 

Skyddstidsdirektiv  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG 

   av den 12 december 2006 om skyddstiden för 

   upphovsrätt och vissa närstående rättigheter 

   (kodifierad version) 

SOU   Statens offentliga utredningar 

Svenskt Tenn-målet  Svea Hovrätt, Patent- och Marknadsöverdomstolen, 

   mål PMT 3491-16, dom 2017-12-14 

Textilis-målet  Dom av den 14 mars 2019, Textilis, C-21/18, 

   ECLI:EU:C: 2019:199 

UK IPO   Intellectual Property Office (UK) 

URL   Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära 

   och konstnärliga verk 

VMD Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 

2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning 

av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning 

(omarbetning) 

VMF  Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om  

EU-varumärken (kodifiering) 

VML   Varumärkeslag (2010:1877) 

WIPO   World Intellectual Property Organization 



	 VIII 

ÄVMD   Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG 

   av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av 

   medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad 

   version) 

ÄVMF   Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 

   februari 2009 om gemenskapsvarumärken 

   (kodifierad version) 

ÄÄVMF   Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 

   1993 om gemenskapsvarumärken 



	 1 

1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Inom immaterialrätt är varumärkesrätt ett av de äldsta rättsområdena, och tillhör tillsammans 

med mönster-, firma- och patenträtt det industriella rättsskyddet.3 Syftet för en näringsidkare 

att varumärkesregistrera ett kännetecken är att särskilja dennes varor, etc. från konkurrerande 

näringsidkares. Ett varumärke har därför ofta ett stort värde för det bolag som har registrerat 

kännetecknet, ibland till och med ett självständigt kommersiellt värde.4 

Svensk varumärkesrätt regleras genom varumärkeslagen (2010:1877) (VML) som har ett nära 

samband med europeisk lagstiftning på området, EU:s varumärkesdirektiv 2015/2436 5 

(VMD) och EU:s varumärkesförordning 2017/10016 (VMF). Vidare är varumärkesrätten terri-

toriell i sin utformning, vilket innebär att en registrering av ett kännetecken i Sverige endast 

ger ett nationellt skydd.7 Med stöd av VMF är det dock möjligt att registrera ett s.k. EU-

varumärke (tidigare gemenskapsvarumärke),8 vilket ger innehavaren av kännetecknet en en-

samrätt inom hela EU.9 Undantaget för att ett EU-varumärke ska kunna registreras är om för-

utsättningarna för de absoluta- eller relativa registreringshindren är uppfyllda.10 

Ett av de absoluta registreringshindren, art. 7.1 e) iii) VMF, har varit föremål för omfattande 

diskussion till följd av dess ordalydelse.11 Bestämmelsen stadgar ett förbud för att registrera 

kännetecken som endast består av ”[…] en varas form eller en annan egenskap som ger varan 

ett betydande värde”.12 EU-domstolen och tribunalen har i tidigare mål slagit fast att art. 7.1 

e) iii) VMF ska fungera som ett hinder för att sådana rättigheter som har en begränsad giltig-

hetstid, t.ex. upphovsrätt, inte ska kringgås genom det tidsobegränsade varumärkesskyddet.13 

																																																								
3 Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, 
EU och internationellt, Elfte upplagan, Stockholm, 2017, s. 387. 
4 Prop. 2009/10:225, Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen, s. 68. 
5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemssta-
ternas varumärkeslagstiftning (omarbetning). 
6 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (kodifie-
ring). 
7 2 kap. VML. Se även prop. 2009/10:225, s. 69. 
8 Art. 1.1 VMF. Se även Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känne-
teckensrätt i Sverige, EU och internationellt, s. 390. 
9 Art. 9.1 VMF. 
10 Art. 7 och 8 VMF. 
11 Lunell, Erika, Att varumärkesskydda en varas inneboende egenskaper. Nya möjligheter och begränsningar, 
NIR 5/2017, s. 459. 
12 Art. 7.1 e) iii) VMF. 
13 Dom av den 18 september 2014, Hauck och Stokke, C-205/13, ECLI:EU:C:2014:2233, punkt 18–20, 31–32 
och 35–26, dom av den 6 oktober 2011, Bang & Olufsen mot KHIM (Représentation d’un haut-parleur), T-
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Trots det medför bestämmelsen tolkningsproblem och har varit föremål för prövning i EU-

domstolen ett flertal gånger.14 

Ett mål som behandlar art. 7.1 e) iii) VMF och art. 7.1 e) iii) rådets förordning nr 207/200915 

(ÄVMF) är mål PMT 3491-1616 (Svenskt Tenn-målet) från Patent- och marknadsöverdomsto-

len (PMÖD). I målet behandlas ett mönster, Manhattan17, som Josef Frank har formgivit för 

inredningsbutiken Svenskt Tenn. Mönstret är ett alster av brukskonst och Svenskt Tenn inne-

har därför upphovsrätt till mönstret. Svenskt Tenn har även varumärkesregistrerat mönstret, 

varför det idag utgör EU-varumärket MANHATTAN18. 

Under 2013 marknadsförde och saluförde ett engelskt bolag, Textilis, på sin webbplats bland 

annat mönstret Manhattan.19 Svenskt Tenn väckte därför talan vid Patent- och marknadsdom-

stolen (PMD) vid Stockholms tingsrätt om upphovsrätts- och varumärkesintrång. Textilis 

genmälde emellertid att det registrerade EU-varumärket MANHATTAN skulle ogiltigförkla-

ras. Efter prövning i PMD kom målet att överklagas till PMÖD.20 

I Svenskt Tenn-målet anförde PMÖD att tolkningen av art. 7.1 e) iii) ÄVMF i målet är oklar. 

Det står sedan tidigare klart att artikeln i vart fall tycks omfatta tredimensionella varumärken 

och tvådimensionella varumärken som utgör en återgivning av tredimensionella former av en 

vara.21 Det aktuella EU-varumärket i Svenskt Tenn-målet, MANHATTAN, utgör istället ett 

tvådimensionellt varumärke som utgör en återgivning av en tvådimensionell vara, varför frå-

gan är om bestämmelsen ska utvidgas till att även omfatta denna typ av varumärken.22 PMÖD 

begärde därför förhandsavgörande från EU-domstolen.23 

																																																																																																																																																																													
508/08, ECLI:EU:T:2011:575, punkt 65 och 74. Se även Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen, mål 
PMT 3491-16, dom 2017-12-14, punkt 21. 
14 Se bland annat mål C-205/13 Hauck och Stokke och dom av den 20 september 2007, Benetton Group, C-
371/06, ECLI:EU:C:2007:542. 
15 Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (kodifierad version). 
Artikeln stadgar ett förbud för att registrera kännetecken som endast består av ”[…] en form som ger varan ett 
betydande värde”. 
16 Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen, mål PMT 3491-16, dom 2017-12-14. 
17 Med ”Manhattan” avses mönstret. 
18 Med ”MANHATTAN” avses EU-varumärket. Se även bilaga 1. 
19 Mål PMT 3491-16 Svenskt Tenn, punkt 3. 
20 Ibid., punkt 4. 
21 Se bland annat dom av den 18 juni 2002, Philips, C-299/99, ECLI:EU:C:2002:377 och dom av den 21 maj 
2015, Yoshida Metal Industry v OHIM – Pi-Design and Others (Représentation d’une surface triangulaire avec 
des pois noirs), T-331/10, ECLI:EU:T:2012:220. Se även mål PMT 3491-16 Svenskt Tenn, punkt 21. 
22 Mål PMT 3491-16 Svenskt Tenn, punkt 21. 
23 Ibid., punkt 28. 
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Förhandsavgörandet publicerades i mars 2019, mål C-21/18 Textilis (Textilis-målet).24 EU-

domstolen konstaterade i målet att art. 7.1 e) iii) ÄVMF var föremål för tolkning varför endast 

begreppet form tolkades.25 Mot bakgrund av tolkningen av art. 7.1 e) iii) ÄVMF och begrep-

pet form ansågs MANHATTAN inte endast utgöra en sådan form som avses i bestämmel-

sen.26 Trots tolkningen av den omdiskuterade bestämmelsen i Textilis-målet kvarstår dock 

omfattande tolkningssvårigheter, framförallt vad gäller nuvarande art. 7.1 e) iii) VMF. Vad är 

en form, vad innefattas i lokutionen annan egenskap och för vem ska värdet vara betydande? 

1.2 Problemformulering 

• Hur ska omfattningen av art. 7.1 e) iii) VMF tolkas? 

• Bör tvådimensionella kännetecken som är en återgivning av en tvådimensionell vara, 

såsom MANHATTAN, omfattas av art. 7.1 e) iii) VMF? 

• Är det överlappande skyddet mellan upphovsrätt och varumärkesrätt önskvärt mot 

bakgrund av dess skilda skyddssyften? 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka omfattningen och ändamålet med art. 7.1 e) iii) VMF, 

varför rekvisiten i ”[…] en varas form eller en annan egenskap som ger varan ett betydande 

värde”27 tolkas. Vidare utreds huruvida tvådimensionella varumärken som är en återgivning 

av en tvådimensionell vara, likt MANHATTAN, bör omfattas av art. 7.1 e) iii) VMF mot 

bakgrund av tolkningen och syftet med bestämmelsen. Syftet med uppsatsen är även att be-

lysa och utreda den överlappning som kan uppstå mellan varumärkesrätt och upphovsrätt ge-

nom att ett alster kan erhålla dubbelt skydd. 

Uppsatsen riktar sig främst till verksamma jurister på området och juridikstuderande eftersom 

det krävs grundläggande kunskaper inom juridik, framförallt immaterialrätt, för att förstå upp-

satsens innehåll. 

1.4 Metod och material 

I uppsatsen används EU-rättslig metod vid tolkning av EU-rättsliga bestämmelser eftersom 

uppsatsen till stor del behandlar EU-rättsliga källor i form av bland annat direktiv, förord-

ningar och förhandsavgöranden från EU-domstolen. Förhållandet mellan EU-rätt och nation-

																																																								
24 Dom av den 14 mars 2019, Textilis, C-21/18, ECLI:EU:C:2019:199. 
25 Mål C-21/18 Textilis, punkt 29–33. 
26 Ibid., punkt 34–47. 
27 Art. 7.1 e) iii) VMF. 
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ell rätt slogs fast under 1960-talet, där det fastställdes att EU-rätt ska ha företräde framför 

nationell rätt för det fall att den har direkt effekt.28 Det är dock inte helt klarlagt var gränsen 

går för medlemsstaternas skyldighet att åsidosätta nationell rätt till förmån för EU-rätt.29 

Vid EU-domstolens tolkning av EU-rättsliga källor används till största del teleologisk (ända-

målsenlig) tolkning. Teleologisk tolkning syftar till att EU-rättsliga bestämmelser ska ”[…] 

sättas in i sitt sammanhang och tolkas mot bakgrund av gemenskapsrätten som helhet, med 

hänsyn tagen till gemenskapsrättens syften och dess utvecklingsstadium vid den tidpunkt då 

den ifrågavarande bestämmelsen ska tillämpas”.30 Teleologisk tolkningsmetod används såle-

des i situationer där en bestämmelses ordalydelse är oklar eller när det inte går att tyda det 

kontextuella sammanhanget.31 Utöver teleologisk tolkning finns även ett flertal andra tolk-

ningsmetoder, vilka t.ex. är bokstavstrogen tolkning, autonom tolkning och systematisk tolk-

ning.32 Artikeln som utreds i uppsatsen är till sin utformning oklar varför uppsatsen syftar till 

att identifiera olikheterna i artikeln och olika tolkningsmöjligheter. Därav används EU-rättslig 

metod, och de tolkningsmetoder som innefattas i metoden, för att undersöka artikelns ändamål 

och syfte samt för att besvara uppsatsens problemformuleringar. 

Inom EU-rätt delas rättskällorna in i primärrätt33, sekundärrätt34 och icke bindande normgiv-

ning35 (soft law), där de tillsammans bildar en normhierarki.36 Även om soft law i sig inte har 

någon normerande verkan, tillämpar EU-domstolen soft law för att tolka och fastställa gäl-

lande rätt. Soft law tillämpas på ett liknande sätt i uppsatsen, där soft law används som väg-

ledning för att tolka normer med bindande verkan.37 

																																																								
28 Dom av den 5 februari 1963, van Gend en Loos, C-26/62, ECLI:EU:C:1963:1. 
29 Mål C-26/62 van Gend en Loos och dom av den 15 juli 1964, Costa mot E.N.E.L., C-6/64, 
ECLI:EU:C:1964:66. Se även Reichel, Jane, EU-rättslig metod, kapitel 5, ur Nääv, Maria & Zamboni, Mauro 
(red.), Juridisk metodlära, Andra upplagan, Lund, 2018, s. 111 f. 
30 Dom av den 6 oktober 1982, CILFIT v Ministero della Sanità, C-283/81, ECLI:EU:C:1982:335, punkt 20. Se 
även Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämp-
ning, 2., omarb. uppl., Stockholm, 2011, s. 158 f, Bernitz, Ulf, Carlsson, Mia, Heuman, Lars, Leijonhufvud, 
Madeleine, Magnusson Sjöberg, Cecilia, Seipel, Peter, Warnling-Nerep, Wiweka, Vogel, Hans-Heinrich, Finna 
rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, Fjortonde upplagan, 2017, s. 72 f och Reichel, Jane, EU-rättslig 
metod, kapitel 5, ur Nääv, Maria & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, s. 122 f. 
31 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 
s. 168. 
32 Ibid., s. 159. 
33 Fördraget om Europeiska unionen (FEU), Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), Europe-
iska unionens stadga om de grundläggande Rättigheterna (Rättighetsstadgan) och allmänna rättsprinciper. 
34 Förordningar, direktiv, beslut och delegerade akter samt genomförandeakter. 
35 Rekommendationer, yttranden, tillkännagivanden, meddelanden och riktlinjer. 
36 Bernitz, Ulf, m.fl., Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 63 ff. 
37 Dom av den 13 december 1989, Grimaldi v Fonds des maladies professionnelles, C-322/88, 
ECLI:EU:C1989:646. Se även Reichel, Jane, EU-rättslig metod, kapitel 5, ur Nääv, Maria & Zamboni, Mauro 
(red.), Juridisk metodlära, s. 127 ff. 
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Den EU-rättsliga källa som främst behandlas i uppsatsen är VMF som utgör sekundärrätt i 

form av en förordning. Vidare redogörs även för ett antal förhandsavgöranden från EU-

domstolen. De förhandsavgöranden som behandlas i uppsatsen används som hjälpmedel för 

att tolka art. 7.1 e) iii) VMF och för att besvara uppsatsens problemformuleringar. Urvalet av 

förhandsavgöranden har gjorts utifrån dess relevans i förhållande till uppsatsens ämne, dvs. de 

förhandsavgöranden som behandlar art. 3.1 e) iii) EU:s varumärkesdirektiv 2008/95/EG38 

(ÄVMD) och art. 7.1 e) iii) ÄVMF.39 Utöver förhandsavgöranden från EU-domstolen an-

vänds även brittisk praxis från UK IPO40. Den brittiska praxis som används i uppsatsen an-

vänds på ett oklart område för att tolka normer med bindande verkan som ett komplement till 

EU-domstolens förhandsavgöranden. EU-domstolen kan dock komma att tolka rättsfrågan 

annorlunda än vad UK IPO har gjort. 

Utöver EU-rättslig metod används även traditionell juridisk metod för att besvara uppsatsens 

problemformuleringar, eftersom uppsatsen syftar till att tolka och systematisera gällande rätt i 

en oklar rättsfråga. Traditionell juridisk metod definierar juristens arbetssätt och tillväga-

gångssätt för att lösa ett juridiskt problem. Metoden har ett nära samband med rättsdogmatisk 

metod; skillnaden är att traditionell juridisk metod utöver rättskälleläran även innefattar hur 

fakta ska hanteras och relationen mellan fakta och rättskälleläran. Rättsdogmatisk metod är 

något snävare än traditionell juridisk metod eftersom metoden avser att fastställa gällande rätt, 

de lege lata, med stöd av källor som ingår i rättskälleläran.41 Metoden tycks således avse en 

form av rekonstruktion av gällande rätt där juristen i sitt arbete ska försöka att finna nya svar 

och lösningar på juridiska problem. Det förutsätter dock att det finns möjlighet att, vid använ-

dandet av rättsdogmatisk metod, ”kliva utanför” vad som är gällande rätt.42 Eftersom ett av 

uppsatsens syften är att fastställa omfattningen av art. 7.1 e) iii) VMF, dvs. de lege lata, är 

traditionell juridisk metod bäst lämpad för att uppnå uppsatsens syfte. 

Även rättspolitisk metod används i uppsatsen för framförallt den andra och den tredje fråge-

ställningen. Metoden syftar till att, till skillnad från de lege lata, analysera hur rätten borde 

vara, de lege ferenda. Utgångspunkten för metoden är således att gällande rätt är bristfällig. 

Argumentationen är dessutom något friare än vid fastställandet av gällande rätt eftersom en 

																																																								
38 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlems-
staternas varumärkeslagar (kodifierad version). 
39 Förhandsavgöranden som behandlar art. 7.1 e) iii) VMF finns ännu inte. 
40 Intellectual Property Office (UK). 
41 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 3., [utök. 
och rev.] uppl., Stockholm, 2015, s. 40 ff och Olsen, Lena, Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004, s. 112. 
42 Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 4. 
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rättspolitisk argumentation inrymmer värderingar.43 Vad gäller uppsatsens andra frågeställ-

ning syftar den till att utreda huruvida varumärken likt MANHATTAN bör omfattas av art. 

7.1 e) iii) VMF mot bakgrund av bestämmelsens syfte och tolkning. Den tredje frågeställ-

ningen syftar till att analysera bristerna i gällande rätt på området och hur rätten borde vara 

utformad. Utgångspunkten i den andra och tredje frågeställningen är därför att praxis respek-

tive gällande rätt på området är bristfällig varför rättspolitisk metod är bäst lämpad för att 

besvara frågeställningarna. 

Rättskällornas inbördes rangordning, dvs. normhierarkin, är i svensk rätt enligt rättskälleläran 

lagar och andra författningar, förarbeten, prejudikat, övriga rättskällor i form av t.ex. handels-

bruk och sedvänja samt doktrin.44 Valet av rättskällor framför andra källor, t.ex. sakliga skäl, 

är för att dessa utgör auktoritetsskäl och således väger tyngre i en juridisk argumentation.45 

Av betydelse för kvalitén på analysen är därför att rättskällor väljs utifrån dess auktoritet.46 

De svenska rättskällor som främst behandlas i uppsatsen är lagar i form av VML, lagen 

(1960:729) om litterära och konstnärliga verk (URL) och mönsterskyddslagen (1970:485) 

(ML), samt dess förarbeten47, vilka utgör starka auktoritetsskäl. Vidare behandlas även domar 

som inte är prejudicerande och doktrin, vilka inte utgör lika starka auktoritetsskäl som t.ex. 

VML. Rättskällorna får emellertid åberopas som auktoritetsskäl varför domarna och doktrin 

används som stöd i argumentationen för att bygga en kvalitativ analys. I uppsatsen tillämpas 

även källor utan rättslig auktoritet, t.ex. vissa Internetkällor48, som inte omfattas av rättskälle-

läran.49 Källorna används dock inte i den rättsliga argumentationen utan som stöd vid hante-

ringen av fakta. Eftersom den bestämmelse som utreds i uppsatsen är oklar i sin utformning, 

och att det inte finns någon tydlig riktlinje för hur bestämmelsen och dess rekvisit ska tolkas, 

föreligger viss problematik att hitta relevanta källor. För att kunna tolka art. 7.1 e) iii) VMF 

har därför förhandsavgöranden från EU-domstolen (avseende tolkningen av art. 3.1 e) iii) 

ÄVMD och art. 7.1 e) iii) ÄVMF), svensk rätt och brittisk praxis från UK IPO använts som 

hjälpmedel för att förstå och tolka bestämmelsens omfattning. 

																																																								
43 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, s. 47 f. 
44 Bernitz, Ulf, m.fl., Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 30 ff. 
45 Peczenik, Aleksander, Juridikens teori och metod: en introduktion till allmän rättslära, 1. uppl., Stockholm, 
1995, s. 31. 
46 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, s. 43 f. 
47 Se bland annat prop. 2009/10:225 och prop. 1994/95:151, Droit de suite och längre upphovsrättsligt skydd. 
48 Se t.ex. EUIPO:s och Patent- och registreringsverkets (PRV) hemsida. 
49 Peczenik, Aleksander, Juridikens teori och metod: en introduktion till allmän rättslära, s. 35 f. 
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1.5 Avgränsningar 

För att besvara uppsatsens problemformuleringar och dess syfte undersöks hur omfattningen 

av det absoluta registreringshindret i art. 7.1 e) iii) VMF ska tolkas. Vid tolkningen av artikeln 

tolkas framförallt bestämmelsens rekvisit och bakomliggande syften. Viss härledning hämtas 

också från art. 7.1 e) ii) VMF50. Det är emellertid endast den språkliga utformningen av nyss 

nämnda bestämmelse som används som hjälpmedel vid tolkningen av art. 7.1 e) iii) VMF. 

Uppsatsen är därför i övrigt avgränsad från övriga undantag i art. 7.1 e) VMF, eftersom dessa 

faller utanför uppsatsens tillämpningsområde. 

Utöver VMF behandlas även art. 3.1 e) iii) ÄVMD, art. 7.1 e) iii) ÄVMF och art. 7.1 e) iii) 

EU:s varumärkesförordning nr 40/9451 (ÄÄVMF).52 Artiklarna behandlas dock i begränsad 

omfattning eftersom bestämmelserna saknar tillägget annan egenskap som återfinns i art. 7.1 

e) iii) VMF. Artikeln i ÄVMD, ÄVMF och ÄÄVMF redogörs därför endast för i samband 

med de mål där bestämmelsen har varit föremål för prövning. I övrigt är uppsatsen avgränsad 

från art. 3.1 e) iii) ÄVMD, art. 7.1 e) iii) ÄVMF och art. 7.1 e) iii) ÄÄVMF. 

Uppsatsen behandlar viss brittisk praxis från UK IPO. Det är dock ingen uttömmande redogö-

relse av brittisk praxis och målen används enbart som hjälpmedel vid tolkningen av art. 7.1 e) 

iii) VMF. Syftet med uppsatsen är inte heller att genomföra en komparativ undersökning med 

brittisk rätt. Uppsatsen är därför avgränsad till att behandla svensk rätt och EU-rätt. 

I uppsatsen redogörs även för grunderna i VML, där det främst är registreringsförfarandet, 

skyddets upphörande, etc., som behandlas. Vidare behandlar uppsatsen även kortfattat URL 

(framförallt brukskonsten) och ML. I övrigt avgränsas övrig immaterialrättslig lagstiftning 

bort. 

1.6 Disposition 

I kapitel ett presenteras uppsatsens problembakgrund, dess problemformuleringar och syfte. 

Vidare redogörs för de metoder och det material som används samt uppsatsens avgränsningar. 

Uppsatsens andra kapitel behandlar kortfattat grunderna för varumärkesrätt och i synnerhet 

det absoluta registreringshindret i art. 7.1 e) iii) VMF. I kapitlet redogörs även för relevant 

praxis, bland annat Textilis-målet, som stöd för tolkningen av art. 7.1 e) iii) VMF. Kapitlet 

																																																								
50 Ett förbud att registrera kännetecken som endast består av ”[…] en varas form eller en annan egenskap hos 
varan som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat”. Se art. 7.1 e) ii) VMF. 
51 Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken. 
52 Artiklarna stadgar ett förbud för att registrera kännetecken som endast består av ”[…] en form som ger varan 
ett betydande värde”. 



	 8 

syftar till att ge läsaren en överblick över området för att läsaren ska få en bättre förståelse för 

resterande delar av uppsatsen. Kapitel tre redogör kortfattat för grunderna inom upphovsrätt 

(särskilt brukskonst) och mönsterrätt. Vidare behandlas det överlappande skyddet och den 

konflikt som framförallt råder mellan å ena sidan upphovsrättens begränsade giltighetstid och 

å andra sidan varumärkesrättens tidsobegränsade skydd. I kapitel fyra presenteras Svenskt 

Tenn-målet för att läsaren ska få en förståelse för tolkningssvårigheterna i VMF (och ÄVMF) 

som har uppstått till följd av den aktuella tvisten. Vidare syftar kapitlet till att utreda huruvida 

tvådimensionella varumärken som är en återgivning av en tvådimensionell vara, likt 

MANHATTAN, bör omfattas av art. 7.1 e) iii) VMF trots EU-domstolens dom i Textilis-

målet. Slutligen, i uppsatsens femte kapitel, sammanfattas de slutsatser som löpande återfinns 

i uppsatsen för att besvara uppsatsens problemformuleringar och uppfylla dess syfte.  



	 9 

2. Varumärkesrättens grunder 

2.1 Allmänt 

Tecken som kan utgöra ett varumärke är framförallt ord, inbegripet personnamn, figurer, bok-

stäver, siffror, färger, formen på en vara eller dess förpackning, ljud, etc. Det krävs dock att 

varumärket innehar särskiljningsförmåga.53 I näringsverksamhet kan näringsidkaren välja att 

använda flera olika typer av varumärken, t.ex. product marks54 för specifika produkter eller 

house marks55 som utgör näringsverksamhetens huvudvarumärke.56 Gemensamt för samtliga 

former av varumärken är att dessa ska särskilja en näringsidkares varor och verksamhet samt 

fungera som ett hjälpmedel för konsumenten. Eftersom varumärken har ett värde, både eko-

nomiskt och icke-kommersiellt, är det av vikt att dessa kan registreras och på så sätt skyddas 

från intrång.57 En registrering av ett EU-varumärke eller ett nationellt varumärke ger inneha-

varen ensamrätt till kännetecknet.58 Att använda kännetecken som är identiska eller liknar ett 

befintligt EU-varumärke eller nationellt varumärke kan därför utgöra intrång i den ursprung-

lige innehavarens ensamrätt.59 

Den vanligaste formen av varumärken är ord- och figurvarumärken. Det är emellertid möjligt 

att ansöka om ensamrätt till varumärken som utgör mer komplexa kännetecken, s.k. okon-

ventionella varumärken, i form av t.ex. ljud, doft, färg eller form.60 Till följd av nya tekniska 

reproduktionstekniker är det även möjligt att registrera flera sorters okonventionella varumär-

ken, även om det fortfarande görs sparsamt. Vad gäller exempelvis doft finns det inte i nulä-

get reproduktionstekniker som möjliggör en registrering av ett sådant kännetecken, eftersom 

det inte kan återges i European Union Intellectual Property Office’s (EUIPO) register över 

EU-varumärken på ett sätt som uppfyller Sieckmann-kriterierna.61 

																																																								
53 Art. 4 VMF och 1 kap. 4 § VML. 
54 Se t.ex. Mariestads och Norrlands Guld som utgör varor från Spendrups. 
55 Se t.ex. Volkswagen, Audi, Volvo. 
56 Bernitz, Ulf, Pehrson, Lars, Rosén, Jan, Sandgren, Claes, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, Fjortonde 
upplagan, Elanders Sverige AB, Stockholm, 2017, s. 258. 
57 Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, 
EU och internationellt, s. 386. 
58 Art. 9.1 VMF och 1 kap. 10 § 1 st. VML. 
59 Art. 9.3 VMF och 1 kap. 10 § VML. 
60 Se art. 4 VMF och 1 kap. 4 § VML. 
61 Se dom av den 12 december 2002, Sieckmann, C-273/00, ECLI:EU:C:2002:748. Se även Levin, Mari-
anne, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och inter-
nationellt, s. 419 f. 
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2.2 Varumärkesskyddets uppkomst 

Till skillnad från andra immaterialrätter föreligger idag fyra olika tillvägagångssätt för att 

erhålla ensamrätt till ett varumärke: (1) registrering av varumärke hos EUIPO för ensamrätt 

inom hela EU,62 (2) registrering av varumärke hos World Intellectual Property Organization 

(WIPO), genom PRV, enligt Madridprotokollet för internationellt skydd,63 (3) registrering av 

varumärke hos PRV för nationellt (svenskt) skydd,64 och (4) inarbetning av ett varumärke i 

Sverige.65 

Det EU-rättsliga varumärkessystemet är ett öppet system, varför även sökanden från andra 

stater än EU-medlemsländer kan ansöka om registrering av EU-varumärken.66 Ansökan om 

ett EU-varumärke ska ges till EUIPO.67 Vidare föreligger ett antal krav på vad ansökan ska 

innehålla. Kraven är bland annat att innehavaren av kännetecknet ska ange vilka varor och 

tjänster som kännetecknet ansöks för, vilket bygger på den s.k. Niceklassificeringen,68 och att 

innehavaren av kännetecknet ska återge det på ett sådant sätt att varumärket kan återges i 

EUIPO:s register över EU-varumärken.69 För att ett varumärke ska kunna registreras som ett 

EU-varumärke föreligger även ett användningstvång, dvs. innehavaren av varumärket måste 

sätta varumärket i bruk inom fem år från registreringsdagen.70 Det får heller inte föreligga 

några absoluta eller relativa registreringshinder, t.ex. att varumärket inte kan återges i registret 

över EU-varumärken eller att det har bristande särskiljningsförmåga.71 

En ansökan om svensk registrering av ett varumärke ska ställas till PRV. Ansökan ska inne-

hålla en återgivning eller en avbildning av varumärket. Vidare ska ansökan även innehålla 

uppgifter om vilka varor som varumärket avser och vilka varuklasser som varorna tillhör.72 

Varuklasserna bygger på Niceklassificeringen och utgör endast ett hjälpmedel i PRV:s regis-

																																																								
62 Art. 6 och 9.1 VMF. Se även EUIPO, Ansök nu, https://euipo.europa.eu/ohimportal/sv/apply-now (hämtad 
2018-11-15). 
63 5 kap. 3 § VML. 
64 2 kap. 1 § VML. 
65 1 kap. 7 § VML. 
66 Art. 5 VMF. Se även Bernitz, Ulf, m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 265 och Levin, Mari-
anne, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och inter-
nationellt, s. 391. 
67 Art. 30.1 VMF. 
68 Art 31.1 c) och 33 VMF. 
69 Art. 31.1 d) och 4 b) VMF. 
70 Art. 18.1 VMF. 
71 Art. 4, 7 och 8 VMF. Se även Bernitz, Ulf, m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 265 och Levin, 
Marianne, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och 
internationellt, s. 390 f. Se avsnitt 2.3. 
72 2 kap. 1 § VML. Se även Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, 
känneteckensrätt i Sverige, EU och internationellt, s. 410. 
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ter vid registrering av nya varumärken.73 Klassificeringen i sig medför således inte några 

rättsliga verkningar.74 

För registrering av både svenska varumärken och EU-varumärken krävs, som tidigare nämnt, 

särskiljningsförmåga. EU-domstolen har uttalat att ”[…] ett varumärke ska anses ha särskilj-

ningsförmåga om det är ägnat att särskilja de produkter för vilka registrering sökts med avse-

ende på deras ursprung”.75 I svensk rätt definieras begreppet på ett liknande sätt.76 För att ett 

varumärke, oavsett om det är ett EU-varumärke eller ett nationellt varumärke, ska anses in-

neha särskiljningsförmåga krävs således att kännetecknet har ett eller flera särdrag, dvs. va-

rumärket ska skilja sig från andra varumärken.77 

Liksom vid ansökan av EU-varumärken föreligger ett antal hinder för registrering vid ansökan 

om ett nationellt varumärke. Dessa hinder är bland annat bristande särskiljningsförmåga,78 

hinder på grund av allmänna intressen,79 och hinder på grund av andra rättigheter80. Utöver 

nyss nämnda hinder föreligger även ett hinder för registrering av varumärken som består av 

”[…] en form eller annan egenskap som ger varan ett betydande värde”.81 Bestämmelsens 

utformning motsvarar art. 7.1 e) iii) VMF. Utöver kravet på särskiljningsförmåga föreligger 

även ett krav på användning vid en ansökan om svenskt skydd för ett varumärke. Det innebär 

att innehavaren av varumärket måste ha tagit varumärket i bruk inom fem år från det att va-

rumärket registrerades.82 Om varumärket inte tas i bruk inom femårsperioden kan det före-

ligga grund för hävning.83 

Sverige har valt att följa Pariskonventionen för industriellt rättsskydd 84 (Pariskonventionen), 

där det stadgas att skydd ska erhållas för notoriskt kända varumärken, dvs. ett skydd för inar-

																																																								
73 2 kap. 13 § VML. Se även Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, 
känneteckensrätt i Sverige, EU och internationellt, s. 410, Carlson, Per, Varumärkeslag (2010:1877) 2 kap. 13 §, 
Karnov, (hämtad 2018-11-15) och PRV, Klassa varor och tjänster, https://www.prv.se/sv/varumarke/klassa-
varor-och-tjanster/ (hämtad 2018-11-15). 
74 SOU 1958:10, Förslag till varumärkeslag, s. 131. 
75 Mål C-299/99 Philips, punkt 47. 
76 1 kap. 5 § 1 st. VML. Se även 2 kap. 5 § VML. 
77 Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, 
EU och internationellt, s. 427.	
78 2 kap. 5 § VML. 
79 2 kap. 7 § VML. 
80 2 kap. 8–10 §§ VML. 
81 2 kap. 4 § 3p. VML. 
82 3 kap. 2 § VML. 
83 Prop. 2009/10:225, s. 220 ff och Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönster-
rätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och internationellt, s. 489. Se avsnitt 2.4. 
84 Pariskonventionen för industriellt rättsskydd av den 20 mars 1883, senast reviderad 28 september 1979. 
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betade varumärken.85  Utöver registrering av ett varumärke är det således möjligt att, i Sve-

rige, erhålla ensamrätt till ett varumärke genom inarbetning. För att ett varumärke ska anses 

vara inarbetat krävs att ”[…] det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det 

riktar sig (omsättningskretsen) är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhan-

dahålls under kännetecknet. Om varukännetecknet är inarbetat endast inom en del av landet, 

gäller ensamrätten endast inom det området”.86 

2.3 Absoluta registreringshinder 

2.3.1 Allmänt 

När en ansökan om ett EU-varumärke inkommer till EUIPO granskas denna ex officio, där 

EUIPO framförallt granskar att sökanden har uppfyllt formaliteterna och att det inte föreligger 

något absolut registreringshinder. För det fall att det föreligger ett absolut registreringshinder 

ska ansökan avslås helt eller delvis.87 Gemensamt för samtliga tre undantag i art. 7.1 e) VMF 

är att dessa inte kan ”botas” genom användning av kännetecknet. Det innebär att om förut-

sättningarna i t.ex. art. 7.1 e) iii) VMF är uppfyllda kommer kännetecknet inte att kunna regi-

streras även om tecknet har förvärvat särskiljningsförmåga genom användning.88 

De absoluta registreringshindren förbjuder sådana kännetecken som rör varumärket i sig, t.ex. 

bristande särskiljningsförmåga.89 I art. 3.1 e) ÄVMD uppräknas tre undantag, vilka ursprung-

ligen syftade till ”[…] att förhindra en monopolisering av väsentliga egenskaper hos varan 

som återspeglas i deras ”form”, vilket framgår av artikel 3.1 e i [ÄVMD] och [ÄVMF]”.90 

Syftet att införa art. 7.1 e) VMF som ett absolut registreringshinder var således för att det för 

vissa kännetecken uppstår problem vid bedömningen av särskiljningsförmågan. Problemen 

uppstår särskilt när det gäller kännetecken som inte är självständiga. För dessa kännetecken 

måste en avvägning göras där rättsinnehavarens intresse vägs mot konsumentens intresse av 

																																																								
85 Art. 6bis Pariskonventionen. Se även prop. 1994/95:59, Översyn av varumärkeslagen m.m. Madridsystemet, s. 
43 och prop. 2009/10:225, s. 104. 
86 1 kap. 7 § 2 st. VML. Se även prop. 2009/10:225, s. 105. 
87 Art. 42 VMF. Se även Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, kän-
neteckensrätt i Sverige, EU och internationellt, s. 391. 
88 Se art. 7.3 VMF. Se även mål C-299/99 Philips, punkt 57, mål C-371/06 Benetton Group, punkt 26–27 och 
Lunell, Erika, Att varumärkesskydda en varas inneboende egenskaper. Nya möjligheter och begränsningar, s. 
456 ff. 
89 Art. 7 VMF och art. 3 ÄVMD. 
90 Lunell, Erika, Att varumärkesskydda en varas inneboende egenskaper. Nya möjligheter och begränsningar, s. 
456. 
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en sund konkurrens på marknaden. De absoluta registreringshindren i art. 7.1 e) VMF syftar 

således till att balansera dessa intressen.91 

Art. 7.1 e) iii) VMF har utvidgats till att även innefatta lokutionen annan egenskap. Tillägget 

av en annan egenskap i bestämmelsen medför ett vidgat tillämpningsområde för art. 7.1 e) iii) 

VMF genom att inte endast formen på en vara kan utgöra en inneboende egenskap. Utvidg-

ningen av bestämmelsen medför även att både tredimensionell och tvådimensionell design 

torde omfattas av bestämmelsen, där bland annat färg, ljud och doft kan tänkas utgöra en så-

dan annan egenskap om dessa utgör en inneboende egenskap hos varan.92 

Art. 7.1 e) iii) ÄVMF, art. 7.1 e) iii) ÄÄVMF och framförallt art. 3.1 e) iii) ÄVMD har varit 

föremål för prövning i EU-domstolen ett flertal gånger.93 I mål C-205/13 Hauck och Stokke 

(Hauck och Stokke-målet) anförde EU-domstolen att ett syfte med art. 3.1 e) iii) ÄVMD är att 

förhindra att den tidsobegränsade varumärkesrätten används för att kringgå den begränsade 

giltighetstid som lagstiftaren har gett andra immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt.94 Ett 

annat syfte med bestämmelsen är ”[…] att säkerställa att former som det finns ett konkurrens-

rättsligt frihållningsbehov för ska vara tillgängliga för alla konkurrenter på marknaden att 

använda, dvs. former som ger ett betydande värde ska vara fritt tillgängliga för alla så att en 

sund konkurrens kan säkerställas”.95 

Art. 7.1 e) iii) VMF har varit föremål för omfattande diskussion eftersom tolkningen av arti-

keln är problematisk. I artikeln föreskrivs ett förbud att registrera varumärken som endast 

består av ”[…] en varas form eller en annan egenskap som ger varan ett betydande värde”.96 

Frågan är vilket värde som avses. Ett värde kan vara både ett ekonomiskt- och ett abstrakt 

värde. Vidare är det oklart ”[…] huruvida registreringshindret endast ska vara tillämpligt på 

formgivning som uteslutande fyller en estetisk eller dekorativ funktion, eller om det även ska 

omfatta en varas form som fyller andra användningsfunktioner, som är fallet med bruksvaror 

som möbler”.97 

																																																								
91 Lunell, Erika, Att varumärkesskydda en varas inneboende egenskaper. Nya möjligheter och begränsningar, s. 
444. 
92 Ibid., s. 465 ff. 
93 Se bland annat mål C-205/13 Hauck och Stokke och mål C-371/06 Benetton Group. 
94 Mål C-205/13 Hauck och Stokke, punkt 19. 
95 Wüeggertz, Caroline, För bra skydd. Registreringshindret mot en form som ger varan ett betydande värde, 
NIR 4/2010, s. 306. Se även Lunell, Erika, Okonventionella varumärken: form, färg, doft, ljud, Norstedts juridik, 
Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2007, Stockholm, 2007, s. 78. 
96 Art. 7.1 e) iii) VMF. Se även Lunell, Erika, Att varumärkesskydda en varas inneboende egenskaper. Nya möj-
ligheter och begränsningar, s. 459. 
97 Lunell, Erika, Att varumärkesskydda en varas inneboende egenskaper. Nya möjligheter och begränsningar, s. 
460. 
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Även om det på EU-nivå saknas ett tydligt ställningstagande om vad som egentligen avses 

med annan egenskap och betydande värde är det möjligt att dra slutsatsen att det ska vara 

formen eller en annan egenskap i sig som ska ge den aktuella varan ett betydande värde för att 

registreringshindret ska bli tillämpligt.98 Bestämmelsen i ÄVMD, ÄVMF, ÄÄVMF och VMF 

bygger på den Enhetliga Benelux-lagen om varumärken från 197199. I förarbetena till Be-

nelux-lagen angav lagstiftaren förslag på situationer där registreringshindret ska tillämpas. 

Den ena situationen gäller en kristallvas, där lagstiftaren anförde att det som ger varan ett be-

tydande värde är formen på vasen. Eftersom det är utformningen av vasen som ger den ett 

betydande värde omfattas således denna av registreringshindret. Den andra situationen gäller 

en chokladkaka. När konsumenten köper en chokladkaka är det framförallt på grund av dess 

smak och inte på grund av utformningen av chokladkakan, även om formen också kan upp-

fattas som attraktiv. I den här situationen är det därför inte formen som sådan som ger cho-

kladkakan ett betydande värde, varför den inte heller omfattas av registreringshindret.100 

Vad gäller lokutionen betydande värde föreligger endast ett fåtal domar på EU-rättslig nivå 

som diskuterar uttrycket.101 EUIPO har emellertid utgivit särskilda riktlinjer för bedömningen 

vid en ansökan om ett EU-varumärke.102 I dessa riktlinjer föreskrivs särskilt om art. 7.1 e) iii) 

ÄVMF, där det uttrycks att ”[…] detta registreringshinder främst [är] tillämpligt på varor där 

formen på det berörda föremålet är den huvudsakliga, dock inte nödvändigtvis den enda, fak-

tor som avgör köpbeslutet”.103 Det gäller således främst för varor som har ett särskilt estetiskt 

värde och som är avgörande för konsumentens köp. Att en vara är attraktiv innebär dock inte 

nödvändigtvis att den ska vägras en registrering,104 vilket är fallet med chokladkakan i föregå-

ende stycke. Ytterligare ett exempel gäller en stol som prövades vid harmoniseringsbyråns 

överklagandenämnd. Formen på stolen var visserligen estetiskt attraktiv. Stolen hade emeller-

																																																								
98 Wüeggertz, Caroline, För bra skydd. Registreringshindret mot en form som ger varan ett betydande värde, s. 
307 ff.	
99 Den Enhetliga Benelux-lagen om Varumärken, 19 mars 1962 (Convention Benelux en matière de propriété 
intellectuelle (marques et dessins ou modèles)). Benelux-varumärken är ett regionalt varumärkesskydd i Belgien, 
Nederländerna och Luxemburg. EUIPO, Varumärken i Europeiska unionen, 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/sv/trade-marks-in-the-european-
union?TSPD_101_R0=b75630457a94b84df2cad622f050a97bl720000000000000002e914b9d5ffff00000000000
000000000000000005c04f54b00d8822d0d (hämtad 2018-12-03). 
100 Gielen, Charles, Three-Dimensional Marks in Europe, Trademark World, 1996, s. 34. Se även Wüeggertz, 
Caroline, För bra skydd. Registreringshindret mot en form som ger varan ett betydande värde, s. 307 ff. 
101 Se t.ex. mål T-508/08 Bang & Olufsen. 
102 Se Riktlinjer för granskning vid kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och möns-
ter), ikraftträdande den 1 augusti 2014. 
103 Riktlinjer för granskning av gemenskapsvarumärken vid kontoret för harmonisering inom den inre marknaden 
(varumärken och mönster), Del B, Prövning, Avsnitt 4, Absoluta registreringshinder, ikraftträdande 1 februari 
2014, s. 71. 
104 Ibid. 
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tid även andra funktioner i form av rygg- och armstöd, etc. För stolen var det således inte 

formen som gav den ett betydande värde, det var främst bekvämligheten, stadigheten och den 

ergonomiska designen som var avgörande och som gav stolen ett betydande värde.105 

På nationell nivå, framförallt i Storbritannien, har uttrycket betydande värde varit föremål för 

prövning i ett flertal mål.106 Ett exempel är Dualit Ltd. v. Rowlett Catering Ltd, Trade Marks 

Opposition Decision (0/186/98)107 (Dualit-målet), där Dualit försökte att varumärkesregistrera 

tredimensionella varumärken av deras brödrostar.108 UK IPO anförde dock att brödrosten 

hade funktionella element, en estetisk utformning och en hög kvalité vilket gjorde att bedöm-

ningen huruvida enbart brödrostens form var det som gav denna ett betydande värde var 

mycket svår. För att kunna avgöra frågan i målet utgick UK IPO dels från priset på brödros-

ten, som var ungefär sju gånger högre än för andra brödrostar, dels om konsumenten uppfat-

tade varan som estetisk, dvs. om det var den estetiska utformningen som främst bidrog till 

köpet av brödrosten. UK IPO bedömde att brödrostens form, i form av det högre priset och att 

konsumenten uppfattade varan som estetisk, gav varan ett betydande värde.109 

2.3.2 Louboutin-målet110 

2.3.2.1 Bakgrund 

Under 2009 ansökte Louboutin om varumärkesregistrering (Benelux-varumärke) av den röda 

färg som återfinns på Louboutin-skornas sulor111. I början av januari 2010 kom varumärket att 

registreras i varuklass 25112, och varumärket avser därför endast den röda färgen.113 Under 

2012 saluförde Van Haaren, som är ett detaljhandelsföretag, skor i Nederländerna där sulorna 

hade anbringats med en röd färg. Louboutin kom därför att väcka talan gentemot Van Haaren 

i den nationella domstolen (Rechtbank Den Haag) i Nederländerna för varumärkesintrång.114 

Den nationella domstolen anförde att ”[…] eftersom det omtvistade varumärket består av en 

																																																								
105 Beslut R 486/2010-2 av den 14 december 2010, Shape of a chair. Se även Riktlinjer för granskning av ge-
menskapsvarumärken vid kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster), Del 
B, Prövning, Avsnitt 4, Absoluta registreringshinder, ikraftträdande 1 februari 2014, s. 71. 
106 Se t.ex. Whirlpool Corporation & Ors v. Kenwood Ltd [2008] EWHC 1930 (Ch) (4 augusti 2008) (Kit-
chenAid), Julius Sämann Ltd & Ors v. Tetrosyl Ltd [2006] EWHC 529 (Ch) (17 mars 2006) (Wunderbaum), 
Nestle SA v. Unilever Plc [2002] EWHC 2709 (Ch) (18 December 2002) (Vienetta). 
107 Dualit Ltd. v. Rowlett Catering Ltd, Trade Marks Opposition Decision (0/186/98), 21 September 1998. 
108 Ibid., s. 1 f. 
109 Ibid., s. 22 ff. 
110 Dom av den 12 juni 2018, Louboutin och Christian Louboutin, C-163/16, ECLI:EU:C:2018:423. 
111 Se bilaga 2. 
112 Fotbeklädnader. Niceklassificering, Internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av 
varumärken, Del 2 Lista över varor och tjänster i klassordning, elfte utgåvan, första revisionen, 2017. 
113 Mål C-163/16 Louboutin, punkt 6–9. 
114 Ibid., punkt 11–12. 
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färg som anbringats på en skosula och därför sammanfaller med en del av varan, uppkommer 

frågan huruvida det undantag som föreskrivs i artikel 3.1 e iii i direktiv 2008/95 är tillämpligt 

på varumärket”.115 Rechtbank Den Haag kom därför att vilandeförklara målet och begära 

tolkning av art. 3.1 e) iii) ÄVMD av EU-domstolen.116 

2.3.2.2 Prövning i EU-domstolen 

Den fråga som prövades i EU-domstolen syftade till huruvida den röda färg som Louboutin 

har varumärkesregistrerat, och som återfinns på de aktuella skornas sulor, kunde anses utgöra 

en sådan form som avses i art. 3.1 e) iii) ÄVMD.117 Bestämmelsens lydelse är ”[f]öljande 

tecken och varumärken får inte registreras och om registreringen har skett ska de kunna ogil-

tigförklaras: Tecken som endast består av en form som ger varan ett betydande värde”.118 

I ÄVMD finns ingen definition av art. 3.1 e) iii) varför bestämmelsen, och framförallt be-

greppet form, ska tolkas och ”[…] fastställas i överensstämmelse med dess normala betydelse 

i vanligt språkbruk, med beaktande av det sammanhang i vilket den används och de mål som 

eftersträvas med de föreskrifter som den ingår i”.119 Europeiska kommissionen har understru-

kit att begreppet form, när det gäller varumärkesrätt, ska förstås som ”[…] linjer eller konturer 

som avgränsar den aktuella varan i rummet”.120 Eftersom Louboutin har varumärkesregistre-

rat en röd färg som har placerats på en särskild plats på varan, skosulan, var frågan om varu-

märket i den bemärkelsen kunde anses utgöra en sådan form som avses i art. 3.1 e) iii) 

ÄVMD.121 

EU-domstolen anförde i målet ”[…] att formen på varan eller en del av den visserligen spelar 

en roll för färgens avgränsning i rummet, men det kan emellertid inte anses att ett känneteck-

en utgörs av den formen när varumärkesregistreringen inte syftar till att skydda formen, utan 

endast anbringandet av en färg på en särskild plats på den varan”.122 Den röda färgen som 

Louboutin har varumärkesregistrerat är visserligen placerad på skosulan som i sig utgör en 

form. Konturen av skosulan utgör dock inte en del av varumärket utan visar endast placering-

en av den röda färgen. Eftersom varumärkets huvudsakliga föremål är den röda färgen konsta-

																																																								
115 Mål C-163/16 Louboutin, punkt 17. 
116 Ibid., punkt 18. 
117 Ibid., punkt 19. 
118 Art. 3.1 e) iii) ÄVMD. 
119 Se bland annat dom av den 30 januari 2014, Diakite, C-285/12, ECLI:EU:C:2014:39, punkt 27 och dom av 
den 3 september 2014, Deckmyn och Vrijheidsfonds, C-201/13, ECLI:EU:C:2014:2123, punkt 19. Se även mål 
C-163/16 Louboutin, punkt 20. 
120 Mål C-163/16 Louboutin, punkt 21. 
121 Ibid., punkt 23. 
122 Ibid., punkt 24. 
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terade EU-domstolen att varumärket inte endast utgjorde en sådan form som avses i art. 3.1 e) 

iii) ÄVMD. Det kännetecken som Louboutin har varumärkesregistrerat omfattades därför inte 

av det absoluta registreringshindret.123 

EU-domstolens slutsats i målet måste tolkas som att det är det faktiska kännetecknet som ska 

prövas mot bakgrund av registreringshindret. Att en färg, som visserligen skulle kunna utgöra 

en sådan egenskap som föreskrivs i art. 7.1 e) iii) VMF, har anbringats på en form utgör såle-

des inte tillräcklig grund för att varumärket i sig ska anses omfattas av art. 7.1 e) iii) VMF 

(eller art. 3.1 e) iii) ÄVMD). 

2.3.3 Textilis-målet 

2.3.3.1 Bakgrund124 

Svenskt Tenn är ett detaljhandelsföretag som saluför varor såsom möbler, tyger och andra 

varor för inredning.125 Under 2012 ansökte Svenskt Tenn om varumärkesregistrering av 

mönstret Manhattan som sedermera kom att utgöra varumärket MANHATTAN, som är en 

tvådimensionell återgivning av en tvådimensionell vara.126 Det engelska bolaget Textilis salu-

förde under 2013 bland annat varor som var försedda med kännetecknet MANHATTAN,127 

varför svenskt Tenn kom att väcka talan vid PMD för intrång i deras varumärkes- respektive 

upphovsrätt.128 Textilis genmälde att MANHATTAN som varumärke ska ogiltigförklaras med 

stöd av art. 7.1 e) iii) ÄVMF.129 PMD ogillade genkäromålet, varför målet kom att överklagas 

till PMÖD.130 PMÖD fann emellertid att det är oklart huruvida MANHATTAN kan anses ha 

en sådan form som avses i art. 7.1 e) iii) ÄVMF,131 varför domstolen begärde förhandsavgö-

rande från EU-domstolen.132 

2.3.3.2 Prövning i EU-domstolen 

EU-domstolen konstaterade i målet att VMF inte var tillämplig eftersom EU-varumärket 

MANHATTAN registrerades innan dess ikraftträdande. Det var således art. 7.1 e) iii) 

																																																								
123 Mål C-163/16 Louboutin, punkt 25–27. 
124 Se en utförligare redogörelse av målet i PMÖD i avsnitt 4.1 och 4.2. 
125 Mål C-21/18 Textilis, punkt 8. 
126 Ibid., punkt 10. Se även bilaga 1. 
127 Mål C-21/18 Textilis, punkt 13. 
128 Ibid., punkt 14. 
129 Ibid., punkt 15. 
130 Ibid., punkt 16 och 18. 
131 Ibid., punkt 21. 
132 Ibid., punkt 28. 
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ÄVMF133 som prövades i målet, vilket följer av rättssäkerhetsprincipen.134 För att kunna be-

svara huruvida en tvådimensionell återgivning av en tvådimensionell vara ska omfattas av art. 

7.1 e) iii) ÄVMF tolkades därför begreppet form av EU-domstolen. EU-domstolen anförde i 

målet, liksom i Louboutin-målet, att form ska tolkas ”[…] i överensstämmelse med dess nor-

mala betydelse i vanligt språkbruk […]”.135 Vidare ska form förstås som linjer eller konturer 

som avgränsar den aktuella varan i rummet.136 

Vad gäller MANHATTAN är det ett tvådimensionellt dekorativt mönster som har anbringats 

på exempelvis tyger. Varumärket innehar således linjer och konturer till skillnad från den röda 

färgen i Louboutin-målet.137 MANHATTAN återger således vissa former i form av konturer 

och även dekorativa inslag som återfinns dels innanför och dels utanför dessa konturer. Även 

begreppet Manhattan återfinns i kännetecknet.138 Kännetecknet består emellertid inte endast 

av en form på det sätt som avses i art. 7.1 e) iii) ÄVMF,139 eftersom det ”[…] inte [kan] anses 

att ett kännetecken som består av tvådimensionella dekorativa mönster sammanfaller med 

formen på en vara när kännetecknet anbringas på varor, som till exempel ett tyg eller ett pap-

per, vars form skiljer sig från de nämnda dekorativa mönstren”.140 Art. 7.1 e) iii) ÄVMF var 

således inte tillämplig på MANHATTAN.141 

2.3.4 Hauck och Stokke-målet 

2.3.4.1 Bakgrund 

Den s.k. Tripp Trapp-stolen, formgiven av Peter Opsvik, består av lutande ben där dessa och 

de horisontala stöden formar ett L.142 Stolen saluförs av Stokke-bolagen på framförallt den 

skandinaviska marknaden men även på den nederländska marknaden där stolen blev föremål 

																																																								
133 Artikeln föreskriver ett förbud för att registrera kännetecken som endast består av ”[…] en form som ger 
varan ett betydande värde”. 
134 Se skäl 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring 
av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 
2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande 
av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering 
inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller). Se även mål C-21/18 Textilis, punkt 32–33. 
135 Mål C-163/16 Louboutin, punkt 20. Se även mål C-21/18 Textilis, punkt 35. 
136 Mål C-163/16 Louboutin, punkt 21. Se även mål C-21/18 Textilis, punkt 36. 
137 Mål C-21/18 Textilis, punkt 38. 
138 Ibid., punkt 40–41. Se även bilaga 1. 
139 Mål C-21/18 Textilis, punkt 39. 
140 Ibid., punkt 42. 
141 Ibid., punkt 44. 
142 Mål C-205/13 Hauck och Stokke, punkt 5. Se även bilaga 3. 
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för tvist.143 I slutet av 1990-talet ansökte Stokke om registrering av ett tredimensionellt Be-

nelux-varumärke som var utformat som Tripp Trapp-stolen.144 

Bolaget Hauck tillverkar och saluför bland annat två stolar som heter Alpha och Beta.145 

Stokke-bolagen väckte talan gentemot Hauck i Nederländerna och anförde att Haucks försälj-

ning av stolarna utgjorde ett intrång i deras upphovsrätt och dess Benelux-varumärke.146 Den 

nationella domstolen i Nederländerna, Hoge Raad der Nederlanden, vilandeförklarade målet 

och begärde tolkning av art. 3.1 e) ÄVMD.147 

2.3.4.2 Prövning i EU-domstolen 

Den andra frågan som Hoge Raad ställde till EU-domstolen syftade till ”[…] att få klarhet i 

huruvida artikel 3.1 e) tredje strecksatsen i [ÄVDM] ska tolkas så, att registreringshindret i 

den bestämmelsen kan tillämpas på ett tecken som endast består av formen på en vara med 

flera särdrag som kan ge varan olika betydande värden, och huruvida det vid denna bedöm-

ning ska beaktas hur omsättningskretsen uppfattar varans form”.148 Hoge Raad ansåg att Tripp 

Trapp-stolen hade ett estetiskt värde men också ett värde i form av säkerhet, bekvämlighet, 

kvalité, etc. vilka för stolens funktion utgjorde väsentliga värden.149 EU-domstolen konstate-

rade därför att varor som har en sådan form som avses i art. 3.1 e) iii) ÄVMD, och som kan 

ge varan ett betydande värde, inte utesluter att en vara även kan ha andra särdrag som ger va-

ran ett betydande värde.150 Därav ska inte enbart en varas konstnärliga eller dekorativa värde 

beaktas. Även funktionella särdrag som är av betydelse för varans värde ska beaktas vid en 

bedömning huruvida formen på varan ger den ett betydande värde.151 

2.3.5 Bang & Olufsen-målet 

2.3.5.1 Bakgrund 

Under 2003 ansökte Bang & Olufsen om registrering av ett tredimensionellt kännetecken. 

Kännetecknet avsåg en högtalare som liknar en blyertspenna.152 Ansökan kom emellertid att 

överklagas av granskaren, vilken ansåg att kännetecknet saknade särskiljningsförmåga, varför 

																																																								
143 Mål C-205/13 Hauck och Stokke, punkt 5. 
144 Ibid., punkt 7. 
145 Ibid., punkt 6. 
146 Ibid., punkt 9. 
147 Ibid., punkt 13–14. 
148 Ibid., punkt 28. 
149 Ibid., punkt 29. 
150 Ibid., punkt 30. 
151 Ibid., punkt 32. 
152 Mål T-508/08 Bang & Olufsen, punkt 1, 2 och 69. Se även bilaga 4. 
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Bang & Olufsen överklagade beslutet till harmoniseringsbyrån (nuvarande EUIPO).153 Däref-

ter kom ansökan att behandlas i flera omgångar vid harmoniseringsbyråns överklagande-

nämnder, där Bang & Olufsen efter den första överklagandenämndens beslut begärde pröv-

ning av tribunalen.154 

2.3.5.2 Prövning i tribunalen 

En av frågorna i målet var huruvida den aktuella högtalaren kunde anses omfattas av art. 7.1 

e) iii) ÄÄVMF.155 Den unika designen på högtalaren medförde att denna var anmärknings-

värd och lätt att komma ihåg.156 Tribunalen uttalade i målet att det för art. 7.1 e) ÄÄVMF inte 

föreligger någon skyldighet att särskilt beakta omsättningskretsens uppfattning av varan till 

skillnad från art. 7.1 b) ÄÄVMF.157 För art. 7.1 e) iii) ÄÄVMF gäller dock att varans egen-

skap i form av designen är en viktig del vid konsumentens val även om andra egenskaper 

också kan vara av vikt.158 Även Bang & Olufsen medgav i sin ansökan om EU-varumärket 

”[…] att denna design är en viktig del av bolagets varumärkesstrategi och att den ökar den 

aktuella varans attraktivitet, det vill säga dess värde”.159 Vidare framgick att formen på Bang 

& Olufsens högtalare var en viktig egenskap i bolagets marknadsföring.160 Liksom överkla-

gandenämndens beslut uttryckte tribunalen att formen på högtalaren gav den ett betydande 

värde.161 Trots det anförde tribunalen att även andra egenskaper, t.ex. de tekniska kvalitéerna, 

kan ge varan ett betydande värde.162 Den högtalare som Bang & Olufsen ansökt om varumär-

kesregistrering för omfattades således av registreringshindret i art. 7.1 e) iii) ÄÄVMF.163 

2.3.6 Hur ska en form eller en annan egenskap som ger varan ett betydande värde tolkas? 

2.3.6.1 Allmänt 

Att tolka art. 7.1 e) iii) VMF är problematiskt eftersom det är svårt att få någon närmare väg-

ledning av bestämmelsens ordalydelse. Artikeln föreskriver ett förbud att registrera varumär-

ken som endast består av ”[…] en varas form eller en annan egenskap som ger varan ett bety-

																																																								
153 Mål T-508/08 Bang & Olufsen, punkt 4–5. 
154 Ibid., punkt 6–17. 
155 Mål T-508/08 Bang & Olufsen, punkt 67. Artikeln stadgar ett förbud för att registrera kännetecken som end-
ast består av ”[…] en form som ger varan ett betydande värde”. 
156 Mål T-508/08 Bang & Olufsen, punkt 69. 
157 Ibid., punkt 71. 
158 Ibid., punkt 73. 
159 Ibid., punkt 74. 
160 Ibid., punkt 75. 
161 Ibid., punkt 76.  
162 Ibid., punkt 77. 
163 Ibid., punkt 78. 
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dande värde”.164 För att enklast kunna förstå vad lagstiftaren avsett med artikeln, behöver 

bestämmelsen brytas ned. Artikeln inleds med att föreskriva ett förbud för registrering av 

kännetecken som endast består av: 

”[…] en varas form […]” 

En tolkning av lokutionens ordalydelse, med beaktande av art. 7.1 e) iii) VMF:s syfte och 

ändamål, torde innebära att kännetecknet och varan är detsamma, dvs. kännetecknet är en 

återgivning av den aktuella varan. Varan i sin tur måste ha en särskild form enligt bestämmel-

sen. Ett exempel är den situation som lagstiftaren angav i förarbetena till Benelux-lagen. 

Kännetecknet ifråga är en återgivning av en kristallvas, där kristallvasen som vara har en form 

eftersom den är tredimensionell.165 

”[…] eller en annan egenskap […]” 

Eftersom form och en annan egenskap avskiljs genom ”eller” kan det tolkas som att en annan 

egenskap inte ska finnas hos varan. En annan egenskap ska istället finnas hos kännetecknet. 

Utformningen av art. 7.1 e) ii) VMF kan användas som stöd för en sådan tolkning. Där stad-

gas att ett kännetecken inte får registreras om det endast består av ”[…] en varas form eller en 

annan egenskap hos varan som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat”.166 Skillnaden är att 

nyss nämnda undantag föreskriver att en annan egenskap ska finnas hos varan. I art. 7.1 e) iii) 

VMF saknas detta tillägg varför en annan egenskap kan tolkas som fristående från ”en varas 

form”, dvs. en annan egenskap ska finnas hos kännetecknet eftersom bestämmelsen stadgar 

ett förbud för att registrera kännetecken som endast består av en annan egenskap. Vidare med-

för denna tolkning att varor som kännetecknet har anbringats på omfattas av art. 7.1 e) iii) 

VMF. 

”[…] som ger varan ett betydande värde.” 

En tolkning av ordalydelsen innebär att det är varan som ska få ett betydande värde till följd 

av varans form eller kännetecknets egenskap. Art. 7.1 e) iii) VMF kan således tolkas som att 

ett kännetecken som är en återgivning av en vara, och där varan har en form som ger varan ett 

betydande värde, ska omfattas. Vidare ska även kännetecken som har en annan egenskap, som 

har anbringats på en vara, och som ger varan ett betydande värde omfattas av artikeln. 

																																																								
164 Art. 7.1 e) iii) VMF. 
165 Se avsnitt 2.3.1. 
166 Art. 7.1 e) ii) VMF. 
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2.3.6.2 Form 

I Louboutin-målet och Textilis-målet understryks att begreppet form ska tolkas utifrån dess 

normala betydelse i vanligt språkbruk.167 Begreppet form kan, i vanligt språkbruk, tolkas på 

många sätt. Inom bildkonsten anses form utgöra en tydlig och konkret gestalt, dvs. det är det 

yttre som mottagaren kan uppfatta med sina sinnen.168 Form tolkas emellertid på andra sätt 

inom bland annat matematiken169 och musikaliska sammanhang170. När det gäller varumär-

kesrätt torde dock den språkliga tolkningen av begreppet form ligga i linje med bildkonstens 

tolkning eftersom EU-domstolen har uttalat att det ska vara fråga om linjer eller konturer som 

avgränsar den aktuella varan i rummet för att en vara ska omfattas av begreppet i art. 7.1 e) 

iii) VMF.171 

Linjer eller konturer som form torde enklast kunna appliceras på tredimensionella varor ef-

tersom de utgör en gestaltning som tydligt avgränsar den aktuella varan i rummet. Desto mer 

problematiskt blir det när det är fråga om tvådimensionella varor. Visserligen utgörs tvådi-

mensionella varor, t.ex. en tavla, av linjer och konturer.172 Frågan är om varan avgränsas i 

rummet på ett lika tydligt sätt som en tredimensionell vara och att tvådimensionella varor 

därmed ska anses utgöra en form enligt art. 7.1 e) iii) VMF. I Louboutin-målet anförde EU-

domstolen att den röda färgen som anbringats på en skosula inte endast utgör en sådan form 

som avses i art. 3.1 e) iii) ÄVMD eftersom det är färgen som har registrerats som ett varu-

märke, inte själva konturen av skosulan. EU-domstolens resonemang torde därför innebära att 

en varumärkesregistrering av exempelvis en skosula kan utgöra en form till följd av dess kon-

turer, dvs. skosulan är en tredimensionell vara som har en form som tydligt avgränsas i rum-

met till följd av dess linjer och konturer. Den röda färgen är däremot tvådimensionell och 

saknar både linjer och konturer eftersom det endast är en färg som i sig saknar en tydlig av-

gränsning och som därmed är oändlig. Om en vara som kännetecken saknar både linjer och 

konturer samt en tydlig avgränsning, är det då att anses som en form? 

																																																								
167 Se avsnitt 2.3.2.2 och 2.3.3.2. 
168 Nationalencyklopedin, form. http://www.ne.se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/form-
(konst) (hämtad 2018-12-21) och Nationalencyklope-
din, form. http://www.ne.se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/form-(konst)(hämtad 2018-12-21). 
169 ”[…] en reell- eller komplexvärd funktion med speciella egenskaper, ofta definierad på vektorrum”. Nat-
ionalencyklopedin, form. http://www.ne.se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/form-(3) (hämtad 2018-
12-21). 
170 ”[…] det sammanlagda resultatet av musikens sammanhållande och konstruktiva krafter”. Nationalencyklo-
pedin, form. http://www.ne.se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/form-(musik) (hämtad 2018-12-21). 
171 Se avsnitt 2.3.2.2 och 2.3.3.2. 
172 Se avsnitt 2.3.3.2. 
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Tillägget av lokutionen annan egenskap i art. 7.1 e) iii) VMF medför att begreppet form inte 

längre torde behöva tolkas lika extensivt. Om en vara som kännetecken inte anses ha en sådan 

form som avses i artikeln, föreligger ändå en möjlighet att kännetecknet kan omfattas av be-

stämmelsen om kännetecknet innehar en annan egenskap. Eftersom en varas form kan tolkas 

som att kännetecknet är detsamma som själva varan, dvs. kännetecknet är en återgivning av 

den aktuella varan,173 torde begreppet form kunna tolkas som att det enbart omfattar tredi-

mensionella varor. Situationen med kristallvasen och högtalaren i Bang & Olufsen-målet stöd-

jer en sådan argumentation.174 Kännetecknet i dessa situationer är en tvådimensionell återgiv-

ning av en tredimensionell vara i form av en kristallvas eller högtalare. Detsamma torde gälla 

om det är fråga om en tredimensionell återgivning av en tredimensionell vara. 

EU-domstolen har inte uttryckligen uttalat att form endast omfattar tredimensionella varor. En 

argumentation för en sådan tolkning kan emellertid grundas på EU-domstolens dom i Textilis-

målet. I målet konstaterade EU-domstolen att MANHATTAN visserligen har former i form 

av konturer. Kännetecknet utgör dock inte endast en form eftersom det inte kan anses att va-

rumärket sammanfaller med formen på den vara som det har anbringats på. MANHATTAN 

omfattades därmed inte av art. 7.1 e) iii) ÄVMF.175 Det är således det aktuella kännetecknet 

som är en återgivning av en vara som måste inneha en form, dvs. det torde inte spela någon 

roll om kännetecknet har anbringats på en form om kännetecknet i sig saknar form. Även om 

tvådimensionella återgivningar av tvådimensionella varor kan inneha linjer och konturer som 

i viss mån utgör en form kan det inte utgöra en sådan form som avses i art. 7.1 e) iii) VMF. 

Intresset av att varumärkesskydda exempelvis MANHATTAN torde inte vara varken den 

tvådimensionella formen eller konturerna av mönstret utan det torde snarare vara mönstret 

som helhet och dess utformning med färgsammansättning, etc. Vad gäller t.ex. högtalaren i 

Bang & Olufsen-målet måste det istället vara linjerna och konturerna som tillsammans bildar 

den tredimensionella formen av högtalaren, som liknar en blyertspenna, som är skyddsvärt. 

Det innebär att det som är avgörande för hur begreppet form ska tolkas är att själva varan är 

tredimensionell, som är ett tvådimensionellt eller tredimensionellt varumärke, eftersom det är 

just formen av en vara som ska förhindras registrering enligt art. 7.1 e) iii) VMF. En tvådi-

mensionell vara har inte en form enligt art. 7.1 e) iii) VMF och ska därmed inte anses omfat-

tas av begreppet form i artikeln. 

																																																								
173 Se avsnitt 2.3.6.1. 
174 Se avsnitt 2.3.1 och 2.3.5. 
175 Se avsnitt 2.3.3.2. 
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2.3.6.3 Annan egenskap 

Begreppet annan egenskap är vagt formulerat och medför tolkningssvårigheter. Vad avser 

lagstiftaren egentligen med annan egenskap? Med ”egenskap” avses ”[…] kvaliteter som 

tingen och individerna besitter och som tillsammans bestämmer deras individualitet”.176 Vi-

dare kan egenskaper vara objektiva eller subjektiva.177 I art. 7.1 e) iii) VMF torde det dock 

vara objektiva egenskaper som avses, t.ex. en form. Eftersom form redan återfinns i bestäm-

melsen måste det bli fråga om andra egenskaper vilka t.ex. kan vara färg, doft, konsistens och 

material. Det är emellertid problematiskt att försöka förutsäga vad som ska innefattas i lokut-

ionen eftersom denna troligtvis kommer att fungera som en ”slasktratt”. Kännetecken som 

inte kan anses utgöra en form kommer istället att prövas som en annan egenskap. Till följd av 

lokutionens vaga utformning kommer förmodligen ett antal olika egenskaper, både självklara 

och mer tvivelaktiga, att omfattas. Bedömningen av om ett kännetecken har en annan egen-

skap kommer således att se olika ut i varje enskilt fall varför framtiden får utvisa vad EU-

domstolen kommer att klassificera som en annan egenskap. 

Som tidigare nämnt torde en annan egenskap tolkas som fristående från en varas form, särskilt 

vid en jämförelse med art. 7.1 e) ii) VMF.178 Eftersom en annan egenskap kan tolkas som 

fristående från en varas form torde det innebära att det är kännetecknet som ska inneha en 

annan egenskap som i sin tur ska medföra ett betydande värde för varan. Det måste således 

föreligga ett samband mellan kännetecknet och varan. Ett exempel på ett kännetecken som har 

anbringats på en vara är Louboutins röda färg. I Louboutin-målet konstaterades att det var den 

röda färgen som utgjorde ett varumärke, inte skosulan. Den röda färgen har dock anbringats 

på skosulan, dvs. varan. Det uppstår således ett samband mellan å ena sidan den röda färgen 

som kännetecken, som kan anses utgöra en egenskap, och å andra sidan skosulan som vara i 

och med anbringandet. Louboutins kännetecken i form av den röda färgen bör därför omfattas 

av begreppet annan egenskap enligt bestämmelsen i VMF.  

2.3.6.4 Betydande värde 

Oavsett om ett kännetecken kan anses inneha en sådan form eller annan egenskap som förut-

sätts i art. 7.1 e) iii) VMF krävs att någon av dessa medför ett betydande värde för varan. Det 

innebär att det avgörande för bestämmelsen är det betydande värdet. Lokutionen kan emeller-

																																																								
176 Nationalencyklopedin, egenskap. http://www.ne.se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/egenskap 
(hämtad 2018-12-21). 
177 Ibid.	
178 Se avsnitt 2.3.6.1. Art. 7.1 e) ii) VMF stadgar ett förbud för att registrera kännetecken som endast består av 
”[…] en varas form eller en annan egenskap hos varan som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat”. 
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tid diskuteras eftersom begreppet betydande har en subjektiv innebörd. För vem ska värdet 

vara betydande? Vidare kan begreppet värde vara både ekonomiskt och abstrakt.179 Bristen på 

vägledning, i form av t.ex. förhandsavgöranden, där EU-domstolen tydligt fastställer uttryck-

ets innebörd medför således väsentliga tolkningsproblem. 

I Hauck och Stokke-målet diskuterades bland annat innebörden av rekvisitet betydande värde. 

EU-domstolen konstaterade i målet att det inte enbart ska vara fråga om ett estetiskt värde. 

Även andra värden, t.ex. funktionella, ska beaktas om det är av väsentlig betydelse för varans 

värde.180 I EUIPO:s riktlinjer föreskrivs också att andra faktorer än det estetiska värdet kan 

beaktas. För varor med ett särskilt estetiskt värde är det emellertid varans form eller känne-

tecknets egenskap som ska utgöra det huvudsakliga betydande värdet.181 Varor med ett sär-

skilt estetiskt värde torde vara framförallt designvaror. Sådana varor behöver inte nödvändigt-

vis vara estetiskt attraktiva. Designvaror syftar dock främst till att vara estetiskt tilltalande 

framför andra funktionaliteter. För designvaror bör således främst formen eller egenskapen 

beaktas för att avgöra huruvida det ger varan dess huvudsakliga betydande värde. 

I brittisk praxis återfinns ett flertal domar där lokutionen betydande värde har diskuterats. 

Även om EU-domstolen kan tolka uttrycket annorlunda torde viss ledning kunna ges från 

brittisk praxis för att avgöra hur betydande värde, och art. 7.1 e) iii) VMF, ska tolkas. Vidare 

kan ledning hämtas från Bang & Olufsen-målet och EUIPO:s riktlinjer för att tolka och förstå 

uttrycket betydande värde. 

I Dualit-målet, om brödrostar, diskuteras bland annat priset som en avgörande faktor. Att utgå 

från priset kan dock medföra vissa problem eftersom det många gånger styrs av andra faktorer 

än just varans värde ur ett varumärkesrättsligt perspektiv, framförallt tillgång och efterfrågan, 

kvalité, tillverkarens renommé, etc. Vidare kan ett högt pris inte enbart vara den faktor som 

ger varan dess betydande värde. Visserligen kan begreppet ”värde” tolkas som ett ekonomiskt 

värde, varför viss vikt kan läggas vid priset. En varas värde innefattar dock mer än det eko-

nomiska varför andra faktorer bör väga tyngre än priset vid en bedömning huruvida den ifrå-

gavarande varan har ett betydande värde. 

En annan omständighet som diskuteras i Dualit-målet, Bang & Olufsen-målet och EUIPO:s 

riktlinjer är varans estetik och huruvida det är avgörande för konsumentens köp av varan. Tri-

bunalen har uttalat att det inte föreligger någon skyldighet att beakta omsättningskretsens upp-

																																																								
179 Se avsnitt 2.3.1. 
180 Se avsnitt 2.3.4.2. 
181 Se avsnitt 2.3.1. 



	 26 

fattning av varan.182 Den typ av vara som oftast blir föremål för prövning när det gäller art. 

7.1 e) iii) VMF är konstföremål, designvaror och dylikt. Dessa varor har oftast en unik form-

givning och design som gör att varan särskiljer sig från liknade varor på marknaden. Det torde 

innebära att konsumentens val att köpa sådana designvaror ofta beror på varans estetiska ut-

formning framför andra faktorer såsom funktionalitet och kvalité. Att varans estetiska utform-

ning gör att konsumenten väljer att köpa varan bör därför beaktas i större utsträckning än pri-

set på varan. 

Att beakta omsättningskretsens uppfattning av en varas estetik kan emellertid innebära vissa 

problem. Det kan medföra att varor som uppfattas ha en ”god” design omfattas av bestämmel-

sen i art. 7.1 e) iii) VMF i större utsträckning än varor med mer vardaglig design. Tillverkare 

och skapare av varor med en unik design och formgivning har dessutom ofta ett starkt re-

nommé vilket kan medföra att varan får ett visst värde på grund av det. I vissa fall kanske 

tillverkaren har ett så starkt renommé att det enbart är det som gör att varan får sitt betydande 

värde. Därav torde även tillverkarens renommé beaktas vid en bedömning av om en vara har 

ett betydande värde. Här uppstår emellertid ett problem, dvs. huruvida renommé ska klassifi-

ceras som ett värde eller som en egenskap. Visserligen kan ett starkt renommé ses som ett 

abstrakt värde, men det kan också ses som en egenskap i form av en kvalité som kännetecknet 

i fråga besitter och som i sin tur ger varan dess huvudsakliga betydande värde.183 Oavsett hur 

renommé ska klassificeras torde det i vilket fall beaktas vid bedömningen eftersom det ofta 

har en stark påverkan vid köp av designvaror. 

Vid en tolkning av art. 7.1 e) iii) VMF torde den avgörande faktorn för det betydande värdet 

vara om formen på varan eller kännetecknets egenskap i sig ger varan ett betydande värde. 

Det kan tyckas likna den omständighet att det är det estetiska som är avgörande för konsu-

mentens köp av varan. Att formen eller en annan egenskap i sig medför att varan får dess be-

tydande värde behöver emellertid inte betyda att varan är estetiskt attraktiv. I detta fall är det 

istället exempelvis färgen, i form av en annan egenskap, som gör att varan får ett betydande 

värde. I Louboutin-målet diskuterades aldrig huruvida den röda färgen gav skorna ett bety-

dande värde eftersom EU-domstolen kom fram till att färgen inte utgjorde en form.184 Ef-

tersom färg torde kunna utgöra en annan egenskap är frågan om denna egenskap ger skon ett 

betydande värde. Louboutin-skornas signum är den röda skosulan, varför den röda färgen kan 
																																																								
182 Se avsnitt 2.3.5.2. 
183 Se avsnitt 2.3.6.3. 
184 Den bestämmelse som prövades i Louboutin-målet var art. 3.1 e) iii) ÄVMD som föreskriver ett förbud att 
registrera kännetecken som endast består av ”[…] en form som ger varan ett betydande värde”. och saknar såle-
des lokutionen annan egenskap. Se avsnitt 2.3.2.2. 
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anses medföra ett visst värde eftersom den särskiljer dessa skor framför liknande på mark-

naden. Även andra faktorer, såsom skornas design, torde emellertid också medföra att skorna 

får ett värde. I det här fallet måste designen vara det som ger skorna dess huvudsakliga bety-

dande värde framför färgen. Därav torde Louboutins kännetecken i form av den röda färgen 

inte omfattas av art. 7.1 e) iii) VMF. 

Eftersom art. 3.1 e) iii) ÄVMD och art. 7.1 e) iii) VMF har sitt ursprung i Benelux-lagens 

motsvarande bestämmelse, kan viss ledning hämtas från förarbetena till Benelux-lagen där 

lagstiftaren har gett förslag på situationer där det aktuella registreringshindret ska tillämpas.185 

Vad gäller chokladkakan är det tydligt att denna har andra funktionaliteter än att framförallt 

vara estetiskt attraktiv. Formen eller en annan egenskap kan i och för sig göra att chokladka-

kan får ett visst värde. Chokladkakan utgör emellertid inte en vara som typiskt sett har ett 

särskilt estetiskt värde. Konsumentens val att köpa chokladkakan beror främst på dess smak, 

vilket blir avgörande i den här situationen. 

För kristallvasen är situationen annorlunda.186 En kristallvas är typiskt sett en sådan vara som 

har ett särskilt estetiskt värde. Utan att veta hur kristallvasen är formgiven får det antas att 

formen i sig ger denna ett visst värde. Även andra faktorer kan beaktas vid bedömningen av 

kristallvasen, t.ex. materialet, men formen i sig är det som ger det huvudsakliga betydande 

värdet. Kristallvasen ska således omfattas av i 7.1 e) iii) VMF. Bedömningen torde emellertid 

se olika ut för olika varor. Begreppet betydande värde är oklar i sin utformning eftersom 

värde inte har en entydig innebörd. Olika faktorer kan därför värderas olika beroende på kän-

netecken och vara. 

2.4 Varumärkesrättens tidsobegränsade skydd 

Till skillnad från t.ex. upphovsrätt och mönsterrätt är varumärkesrätt ett tidsobegränsat skydd. 

Motivet för den tidsobegränsade varumärkesrätten är att denna rätt inte medför ett monopol 

eller något hinder för produktion av en viss typ av vara. Om ensamrätten till ett varumärke 

skulle upphöra efter en viss tid föreligger risk för vilseledande av konsumenterna eftersom 

andra företag i samband med det kan börja använda det ifrågavarande varumärket.187 När ett 

EU-varumärke eller nationellt varumärke registreras gäller ensamrätten till varumärket i tio år 

																																																								
185 Se avsnitt 2.3.1. 
186 Se avsnitt 2.3.1. 
187 Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, 
EU och internationellt, s. 488. 
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från den dag då ansökan ingavs. 188 Efter varje tioårsperiod kan EU-varumärket eller det nat-

ionella varumärket registreras på nytt för en ny tioårsperiod.189 Om innehavaren av varumär-

ket inte längre önskar skydd för kännetecknet kan denna begära att registreringen ska avföras 

ur registret eller underlåta att ansöka om förnyelse av skyddet.190 Eftersom svenska registre-

rade varumärken även kan erhålla skydd genom inarbetning, kan skyddet emellertid kvarstå i 

praktiken trots en underlåtenhet att ansöka om förnyelse av skyddet.191 

För svenska varumärken som endast erhåller skydd genom inarbetning gäller att skyddet fort-

löper så länge det ifrågavarande varumärket uppfyller kraven för inarbetning.192 När varumär-

ket har slutat att användas upphör således vanligtvis skyddet för kännetecknet en kortare tid 

efter det. Skyddet kan dock bestå längre än så, ibland under en mycket lång tid efter att varu-

märket har slutat att användas för det fall att varumärket är starkt inarbetat.193 

Utöver ovan nämnda handlingssätt för att upphäva skyddet för ett varumärke, kan även häv-

ning av ett varumärke inskränka innehavarens ensamrätt till kännetecknet. För att ett EU-

varumärke ska kunna hävas krävs att en ansökan ges in till EUIPO. I ansökan ska anges vilka 

grunder som åberopas.194 Hävning av ett varumärke kan även ske på grundval av genkäromål 

i mål om varumärkesintrång.195 Ett EU-varumärke kan bland annat förklaras ogiltigt om va-

rumärket har registrerats i strid med de absoluta registreringshindren,196 eller i strid med de 

relativa registreringshindren.197 Hävning av enbart svensk-registrerade varumärken kan ske 

genom dom eller administrativt förfarande, varför en ansökan om hävning kan ges in till PRV 

eller till domstol.198   

																																																								
188 Art. 52 VMF och 2 kap. 34 § VML. 
189 Art. 53 VMF och 2 kap. 35 § VML. 
190 Art. 53.8 VMF och 2 kap. 37 § VML. 
191 Bernitz, Ulf, m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 306. 
192 Prop. 2009/10:225, s. 105 f. Se även Bernitz, Ulf, m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 306 och 
Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU 
och internationellt, s. 488 f. 
193 RÅ 1970 s. 74. Se även Bernitz, Ulf, m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 306 och Levin, Mari-
anne, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och inter-
nationellt, s. 488 f. 
194 Art. 63.1 och 63.2 VMF. 
195 Art. 58.1 VMF. 
196 Art. 7 och 59.1 a) VMF. 
197 Art. 8, 60.1 och 60.2 VMF. 
198 3 kap. 5 § VML. 
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3. Överlappande skydd 

3.1 Upphovsrätt 

3.1.1 Allmänt om upphovsrätt 

Upphovsrätt tillfaller den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk.199 För att erhålla 

upphovsrätt till ett litterärt eller konstnärligt verk, enligt svensk rätt, krävs att den som har 

skapat verket är svensk medborgare eller att verket är skapat i Sverige.200 Utformningen av 

URL innefattar därför både nationalitetsprincipen och territorialitetsprincipen.201 

Till skillnad från bland annat varumärkesrätt är det upphovsrättsliga skyddet formlöst. Det 

innebär att det inte krävs någon registrering av verket i fråga utan skyddet inträder vid samma 

tidpunkt som när verket har skapats. För att ett sådant skydd ska anses ha uppkommit krävs 

dock att kravet på originalitet är uppfyllt, dvs. att ett verk ska ha skapats till följd av en per-

sonlig och skapande insats. För att det upphovsrättsliga skyddet ska kunna aktualiseras krävs 

således att det är fråga om en subjektiv nyhet.202 

Upphovsrätten är uppdelad i de ekonomiska rättigheterna203 och den ideella rätten204. Utöver 

dessa rättigheter återfinns även skyddet för de närstående rättigheterna i URL.205 De ekono-

miska rättigheterna föreskriver en uteslutande rätt för upphovsmannen att förfoga över verket. 

Förfoganderätten är i sin tur uppdelad i rätten att framställa exemplar av verket och en rätt att 

göra verket tillgängligt för allmänheten.206 Bestämmelsen är uttömmande vilket innebär att 

förfoganden som inte anges, inte kräver något tillstånd från upphovsmannen.207 

Den moraliska/ideella rätten, droit moral, skyddar upphovsmannens förhållande till verket. 

Det innebär dels en rätt för upphovsmannen att bli namngiven när verket framställs eller görs 

																																																								
199 1 kap. 1 § URL. 
200 8 kap. 60 § 1 st. URL. 
201 Se 8 kap. 60 § URL. Se även Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönster-
rätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och internationellt, s. 72. 
202 Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, 
EU och internationellt, s. 73 ff. 
203 Art. 3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa 
aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (Infosoc-direktivet) och 1 kap. 2 § 
URL. 
204 Art. 5 Infosoc-direktivet och 1 kap. 3 § URL. 
205 Art. 1 Infosoc-direktivet och 5 kap. URL. 
206 Art. 3 Infosoc-direktivet och 1 kap. 2 § 1 st. URL. Se även Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt: upp-
hovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och internationellt, s. 136 och Olin, Anders, 
Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 2 §, Lexino 2017-12-30, (hämtad 2018-11-
07). 
207 Olin, Anders, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 2 §, Lexino 2017-12-30, 
(hämtad 2018-11-07). 
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tillgängligt för allmänheten (paternitets- eller namnangivelserätt),208 dels en respekträtt, dvs. 

att tillgängliggörandet av verket inte på något sätt kränker upphovsmannen.209 Till skillnad 

från de ekonomiska rättigheterna saknar den ideella rätten ett ekonomiskt syfte och kan inte 

heller överlåtas till någon annan.210 Skyddet för de närstående rättigheterna avser främst litte-

rära och konstnärliga prestationer, t.ex. radio- och tv-utsändningar, fotografier och databa-

ser.211 

3.1.2 Brukskonst 

3.1.2.1 Allmänt 

I URL föreskrivs om skydd för litterära och konstnärliga verk. En form av konstnärliga verk 

som kan skyddas genom upphovsrätt är brukskonst.212 Med brukskonst avses t.ex. möbler, 

textilier, porslin, lampor och industridesign. Alster av brukskonst är således sådana varor som 

”[…] det finns ett omedelbart behov av att äga och därmed också ett behov av att masstill-

verka”.213 

Brukskonsten är ett problematiskt område inom upphovsrätten. Till en början, under 1800-

talet, var brukskonst en form av utsmyckningskonst. Med utsmyckningskonst avses t.ex. de-

korationsmålning på porslin och etsning på glas, vilka utgör s.k. industriell produktion av 

brukskonst. Under 1900-talet övergick emellertid den industriella produktionen av brukskonst 

till en funktionell brukskonst, ”[…] där föremålets ’riktiga’ (ändamålsenliga) utformning blir 

identisk med dess estetik […]”.214 De problem som har uppstått är därför hur design ska 

skyddas på bästa sätt. Lösningen på problemet tycks vara att alster av brukskonst inte särbe-

handlas i förhållande till andra verk som skyddas av upphovsrätt. Skyddsomfånget för bruks-

																																																								
208 Art. 5 Infosoc-direktivet och 1 kap. 3 § 1 st. URL. 
209 Art. 5 Infosoc-direktivet och 1 kap. 3 § 2 st. URL. 
210 Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, 
EU och internationellt, s. 159 f och Olin, Anders, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga 
verk 3 §, Lexino 2017-12-30, (hämtad 2018-11-07). 
211 Art. 1 Infosoc-direktivet och 5 kap. URL. Se även Bernitz, Ulf, m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkur-
rens, s. 122. 
212 1 kap. 1 § 1 st. 6p. URL. 
213 Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, 
EU och internationellt, s. 85. Se även Olin, Anders, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnär-
liga verk 1 §, Lexino 2017-12-30, (hämtad 2018-12-04). 
214 Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, 
EU och internationellt, s. 85. 
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konstalster inskränks emellertid och omfattar endast sådana efterbildningar som är särskilt 

närgångna.215 

Inom brukskonstområdet ställs vissa krav på kvalitet vilket brukar benämnas som verkshöjd. 

Kravet på verkshöjd gäller inte enbart för alster av brukskonst utan för samtliga former av 

verk som kan skyddas av upphovsrätt. I NJA 1994 s. 74 (Smultron) diskuterades kravet på 

verkshöjd för brukskonstalster och särskilt vad gäller textilmönster. HD konstaterade i målet 

att mönstret Smultron omfattas av URL till följd av dess särprägel och självständighet. Mönst-

ret bestod av en naturalistisk återgivning av smultronplantans olika element där innehållet i 

sig inte kunde anses vara unikt. Däremot framhöll HD att upphovsmannens ”[…] sätt att 

konstnärligt utnyttja de givna elementen” utgjorde mönstrets särprägel. Smultrons skyddsom-

fång var därmed begränsat och omfattade endast efterbildningar av mönstrets konkreta och 

bestämda form, dvs. ett skydd mot direkta kopieringar men också mot sådana mönster som 

genom en helhetsbedömning visar påfallande likheter med Smultron.216 

3.1.2.2 Hur ser förhållandet ut mellan art. 7.1 e) iii) VMF och brukskonst? 

Art. 7.1 e) iii) VMF förutsätter att varan ska ha en form, dvs. kännetecknet måste vara en 

återgivning av varan, eller att kännetecknet har en annan egenskap (och att tecknet har an-

bringats på varan). Vidare ska formen eller egenskapen medföra att varan får ett betydande 

värde. Bestämmelsen förutsätter således att det ska vara fråga om en vara, varför artikeln inte 

torde omfatta ”traditionella” varumärken i form av logotyper som anbringas på varans för-

packning eller som en logotyp på varan. Det medför att art. 7.1 e) iii) VMF:s omfattning be-

gränsas avsevärt. 

Ett av syftena med art. 7.1 e) iii) VMF är att förhindra att den tidsobegränsade varumärkesrät-

ten används för att kringgå den begränsade giltighetstid som lagstiftaren har gett andra imma-

teriella rättigheter.217 Ändamålet tycks således vara att förhindra att bland annat upphovsrätts-

ligt skyddade varor varumärkesregistreras. Vidare tyder mycket på att det framförallt är alster 

av brukskonst som omfattas av nyss nämnda bestämmelser.218 Att alster av brukskonst regi-

streras som varumärken är naturligt. Visserligen registreras långt ifrån alla brukskonstalster 

eftersom det inte föreligger ett behov av att varumärkesregistrera alster med mer vardaglig 
																																																								
215 Se bland annat NJA 1994 s. 74 (Smultron) och NJA 2009 s. 159 (Mini Maglite). Se även Levin, Mari-
anne, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och inter-
nationellt, s. 85 f. 
216 NJA 1994 s. 74 (Smultron). 
217 Mål C-205/13 Hauck och Stokke, punkt 19. 
218 Se bland annat Tripp Trapp-stolen i mål C-205/13 Hauck och Stokke och högtalaren i mål T-508/08 Bang & 
Olufsen. 
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design. Behovet torde vara desto större för alster av brukskonst med en unik design. En unik 

design i sig innebär ofta att varan har en särskild form eller någon annan egenskap som gör att 

varan utmärker sig bland liknande varor på marknaden. Risken är därmed stor att alster av 

brukskonst, i form av designvaror, omfattas av art. 7.1 e) iii) VMF i större utsträckning än 

andra varor. 

3.1.3 Upphovsrättens begränsade giltighetstid 

Skyddstiden för upphovsrätten är begränsad. Skälet till att upphovsrätten, till skillnad från 

varumärkesrätten, är begränsad är för att en evig upphovsrätt riskerar att ”[…] lägga mycket 

starka band på den allmänna tekniska och kulturella utvecklingen”.219 Det föreligger även 

praktiska svårigheter för en tidsobegränsad upphovsrätt, genom att arv och överlåtelser skulle 

medföra att rätten sprids till så många att ett effektivt utnyttjande av upphovsrätten till slut 

hade försvårats.220 

Vad gäller upphovsrättens skyddstid är denna harmoniserad inom EU genom EU:s skydds-

tidsdirektiv 2006/116/EG221 (skyddstidsdirektiv). Huvudregeln är att giltighetstiden för en-

samrätt till verk gäller under hela upphovsmannens livstid och sedan 70 år efter det år då upp-

hovsmannen avled.222 I fråga om verk där flera upphovsmän är skapare av verket gäller istäl-

let upphovsrätten i 70 år från det år då den siste upphovsmannen har avlidit.223 Skälen till var-

för det föreligger en begränsad giltighetstid för upphovsrätten kan motiveras genom den in-

tresseavvägning som görs mellan å ena sidan rättighetsinnehavarna och å andra sidan allmän-

heten som konsumerar verken och prestationerna.224 

3.2 Mönsterskydd 

Med mönsterskydd avses ett skydd för utsmyckning, ornament och tredimensionella föremål, 

etc. Mönsterskyddet är således ett skydd för alster av brukskonst, varför dubbelt skydd kan 

																																																								
219 Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, 
EU och internationellt, s. 39. 
220 Ibid. 
221 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG av den 12 december 2006 om skyddstiden för upphovs-
rätt och vissa närstående rättigheter (kodifierad version). 
222 Art. 1.1 skyddstidsdirektiv och 4 kap. 43 § 1 st. URL. Se även Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt: 
upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och internationellt, s. 220 och Olin, Anders, 
Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 43 §, Lexino 2017-12-30, (hämtad 2018-11-
06). 
223 Art. 1.2 skyddstidsdirektiv och 4 kap. 43 § 2 st. URL. 
224 Prop. 1994/95:151, s. 15. 
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erhållas genom både URL och ML.225 Mönsterskyddet ger innehavaren en ensamrätt att 

kommersiellt utnyttja formgivningen och rätt att hindra tredje man från att använda formgiv-

ningen utan innehavarens samtycke.226 

Bortsett från URL:s skydd för brukskonstalster kan brukskonst i form av mönster erhålla 

mönsterskydd på tre olika sätt: (1) registrerad gemenskapsformgivning inom EU med stöd av 

rådets formgivningsförordning nr 6/2002227 (FGF),228 (2) oregistrerad gemenskapsformgiv-

ning med stöd av FGF,229 och (3) svensk registrering med stöd av ML.230 För registrerad 

formgivning, oavsett om det är gemenskapsformgivning eller svensk formgivning, gäller en 

skyddstid om fem år där skyddstiden kan förlängas med en eller flera femårsperioder upp till 

25 år.231 För oregistrerad gemenskapsformgivning gäller en skyddstid om tre år från den dag 

då formgivningen gjordes tillgänglig för allmänheten.232 

För att en formgivning ska kunna erhålla mönsterskydd genom FGF eller ML föreligger sär-

skilda skyddskrav.233 Formgivningen ska dels uppfylla ett krav om nyhet, dvs. formgivningen 

ska vara ny i förhållande till vad som tidigare har gjorts tillgängligt för allmänheten,234 dels 

kravet på särprägel, vilket innebär att helhetsintrycket från den kunnige användaren ska skilja 

sig från det helhetsintryck som denne får från tidigare tillgänglig formgivning.235 

Syftet med ett utvidgat mönsterskydd var, vid tillkomsten av ML, ”[…] att uppmuntra ny-

skapande inom den hantverksmässiga och industriella formgivningen”.236 Vidare ansågs 

mönsterskyddet som ett naturligt komplement till upphovsrätten. Visserligen förelåg liknande 

bakomliggande syften med mönsterskyddet och upphovsrätten. Många varor som ansågs este-

tiskt attraktiva uppfyllde emellertid inte de krav om konstnärlig standard som uppställdes i 

URL varför mönsterskyddet avsåg att skydda dessa.237 Med tiden har mönsterskyddet dock 

																																																								
225 1 § ML och 1 kap. 10 § 1 st. URL. Se även Bernitz, m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 233 
och Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, 
EU och internationellt, s. 361. 
226 Art. 19 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 september 2001 om gemenskapsformgivning och 5 § 
ML. Se även Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i 
Sverige, EU och internationellt, s. 376. 
227 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 september 2001 om gemenskapsformgivning. 
228 Art. 1.2 b) FGF. 
229 Art. 1.2 a) FGF. 
230 1a § ML. 
231 Art. 12 FGF och 24 § 1 st. ML. 
232 Art. 11 FGF. 
233 Art. 4 FGF och 2 § 1 st. ML. 
234 Art. 5 FGF och 2 § 2 st. ML. 
235 Art. 6 FGF och 2 § 3 st. ML. 
236 Prop. 1969:168, Förslag till mönsterskyddslag, m.m., s. 41. 
237 Ibid. 
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inte kommit att utvecklas till det självklara skydd för brukskonst som var tänkt,238 varför en 

del av brukskonsten har kommit att bli immaterialrättsligt oskyddad.239 

3.3 Konflikten mellan olika immateriella rättigheter 

3.3.1 Förhållandet mellan upphovsrätt och mönsterrätt 

Som tidigare nämnt kan alster av brukskonst erhålla dubbelt skydd genom URL och ML. Det 

innebär att när giltighetstiden för mönsterskyddet upphör kommer upphovsrätten till alstret att 

kvarstå, dvs. det ena skyddets upphörande utesluter inte det andra, vilket kan tyckas märkligt 

och har ifrågasatts från industrihåll. Vid tillkomsten av ML diskuterades att det mest naturliga 

torde vara att när mönsterskyddet upphör, ska även upphovsrätten till alstret upphöra. Motivet 

var att det skulle vara en ”lättnad för allmänheten”.240 

Motivet ansågs av utredningen emellertid inte väga tillräckligt tungt. Ett av skälen härför var 

att upphovsrätten tillvaratog, och än idag tillvaratar, andra skyddsintressen än mönsterskyddet 

i form av den ideella rätten. Därav ansåg utredningen att det inte förelåg tillräckliga skäl att 

inskränka det dubbla skyddet för alster av brukskonst.241 

3.3.2 Konflikten mellan varumärkesrätt och upphovsrätt 

I VML föreskrivs ett hinder för registrering för det fall att registreringen innehåller ”[…] nå-

got som kränker någon annans upphovsrätt till ett litterärt eller konstnärligt verk eller någon 

annans rätt till en fotografisk bild eller ett mönster”.242 E contrario innebär det att det inte 

föreligger några egentliga hinder att varumärkesregistrera t.ex. en textrad eller målning som 

skyddas av upphovsrätt om upphovsrätten innehas av den som vill erhålla ensamrätt genom 

varumärkesregistrering. Ett sådant dubbelt skydd medför en överlappning mellan upphovsrätt 

och varumärkesrätt, vilket skapar vissa problem till följd av de olika skyddssyftena.243 Upp-

hovsrätt å ena sidan syftar till att skydda upphovsmannen, bland annat från kränkande efter-

bildningar,244 medan varumärkesrätt å andra sidan syftar till att dels skydda innehavaren av 

																																																								
238 Levin, Marianne, Upphovsrättens gränsytor mot det industriella rättsskyddet och konkurrensrätten, NIR 
4/2003, s. 326. 
239 Levin, Marianne, Brukskonstskyddet i teori och praktik, NIR 3/1983, s. 408. 
240 Prop. 1969:168, s. 128. 
241 Ibid., s. 128 f. 
242 2 kap. 10 § 4p. VML. 
243 Schovsbo, Jens, Ophavsret til varemærker – hvorfor ikke?, NIR 1/2000, s. 13 f och Nordell, Per Jonas, Upp-
hovsrättsligt skydd för kännetecken, NIR 2/2002, s. 103 f. 
244 1 kap. 3 § URL. 
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varumärket genom en ensamrätt att använda varumärket och dels skydda konsumenterna från 

vilseledning.245 

Även om det är möjligt att erhålla dubbelt, ibland flerdubbelt,246 skydd för varor har EU-

domstolen särskilt uttalat att det bör förhindras. Sådana rättigheter som lagstiftaren har valt att 

begränsa skyddstiden för, t.ex. upphovsrätt, ska inte kunna kringgås genom ett tidsobegränsat 

varumärkesskydd, varför det omedelbara syftet med art. 3.1 e) ÄVMD och art. 7.1 e) VMF är 

att förhindra just det.247 

3.3.3 Är det önskvärt med ett överlappande skydd? 

3.3.3.1 Skyddssyften 

För att kunna besvara frågan om det är önskvärt med ett överlappande skydd mellan upphovs-

rätt och varumärkesrätt måste rättsområdenas skyddssyften utredas. Vidare torde svaret skilja 

sig åt beroende på vilket perspektiv frågan besvaras utifrån. 

Upphovsrättens skyddssyfte är att skydda upphovsmannen för att främja det konstnärliga 

skapandet. Varumärkesrätt syftar till att skydda innehavaren av varumärket och konsumenten 

från vilseledning.248 Det föreligger således två helt skilda skyddssyften som syftar till att 

skydda olika intressen. En överlappning mellan upphovsrätt och varumärkesrätt innebär i 

praktiken att innehavaren av ett kännetecken kan åberopa sin ideella rätt i upphovsrätten för 

att på så sätt hindra andra från att använda det ifrågavarande kännetecknet på ett kränkande 

sätt. Vidare kan upphovsmannen till ett upphovsrättslig skyddat verk kringgå den begränsade 

giltighetstiden genom en varumärkesregistrering vilket medför en tidsobegränsad rätt för upp-

hovsmannen.249 

Ingen av ovanstående överlappningar torde ha varit önskvärd från lagstiftaren. Varumärkes-

rätten innehåller inga bestämmelser om ideell rätt till skillnad från upphovsrätten vilket följer 

av varumärkesrättens skyddssyfte. Syftet att inte införa en bestämmelse om den ideella rätten 

i VML kan vara för att innehavaren av ett varumärke inte anses vara lika känslig som upp-

hovsmannen till ett verk. Överlappningen medför således en allt för långtgående rätt som i sig 

inte kan anses vara önskvärd. 
																																																								
245 Dom av den 23 maj 1978, Hoffman-La Roche v Centrafarm, C-102/77, ECLI:EU:C:1978:108, punkt 7. Se 
även t.ex. art. 7.1 g) VMF och 2 kap. 7 § 1 st. VML. 
246 Se t.ex. det nationella figurvarumärket Solstickan som även är skyddat av upphovsrätt i form av bildkonst. 
Varumärke 353688 och 203954, https://was.prv.se/VarumarkesDb/details.jsp (hämtad 2018-12-30) och 
https://was.prv.se/VarumarkesDb/details.jsp (hämtad 2018-12-30). 
247 Mål C-205/13 Hauck och Stokke, punkt 19. 
248 Se avsnitt 3.3.2. 
249 Nordell, Per Jonas, Upphovsrättsligt skydd för kännetecken, s. 104. 
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Att det föreligger en möjlighet att kunna kringgå upphovsrättens begränsade giltighetstid med 

en varumärkesregistrering torde inte heller ha varit önskvärt från lagstiftaren. Att upphovsrät-

tens giltighetstid är förhållandevis lång beror på att lagstiftaren har velat främja det konstnär-

liga skapandet och skydda upphovsmannen. En evig upphovsrätt hade emellertid medfört 

konkurrensbegränsningar som inte är önskvärda för allmänintresset varför lagstiftaren ändå 

har valt att begränsa giltighetstiden. Det tycks således vara fråga om en intresseavvägning där 

å ena sidan upphovsmannen ska främjas för sitt skapande och å andra sidan ska allmänintres-

set stimuleras av en sund konkurrens på marknaden. Möjligheterna till ett överlappande skydd 

medför emellertid att intresseavvägningen hamnar i ”skymundan”. Upphovsmannen tillmäts 

ett mer vittomfattande skydd än vad som egentligen är nödvändigt för att främja det konstnär-

liga skapandet samtidigt som konkurrensen på marknaden begränsas. Den intresseavvägning 

som lagstiftaren avsett att upprätthålla inom både upphovsrätten och varumärkesrätten går 

därmed förlorad medan det överlappande skyddet medför att gränserna mellan de olika imma-

teriella rättigheterna blir allt mer vaga. Istället för olika skyddsmöjligheter för olika typer av 

verk medför det överlappande skyddet en enda stor immaterialrätt. Systemet blir inte bara 

hämmande för konkurrensen, det torde även orsaka en viss osäkerhet bland upphovsmän ef-

tersom ett verk kan skyddas på flertalet sätt. Det överlappande skyddet kan därför inte anses 

vara önskvärt från lagstiftarens perspektiv eftersom dennes avsikter och syften med de olika 

immateriella rättigheterna överlappas av varandra. 

3.3.3.2 Rättsinnehavaren 

Frågan om det är önskvärt med ett överlappande skydd torde besvaras annorlunda utifrån 

rättsinnehavarens perspektiv. Upphovsmannen har beskrivits som känsligare än andra produ-

center, varför lagstiftaren har tillgodosett denne med den oöverlåtbara ideella rätten för att 

garantera att verket inte kränks och att upphovsmannen anges i den omfattning som god sed 

kräver.250 Att upphovsmannen är känsligare tyder på att det finns ett behov av ett starkt skydd 

som skyddar upphovsmannen från intrång och kränkande efterbildningar. Vidare är det natur-

ligt att den som har skapat ett verk premieras med en ensamrätt till verket för att främja det 

konstnärliga skapandet. 

Som tidigare nämnt tycks främst alster av brukskonst vara föremål för överlappande skydd.251 

Upphovsmannen till ett brukskonstalster kan erhålla skydd genom upphovsrätt, varumärkes-

rätt och mönsterskydd, såvida kraven på verkshöjd, särskiljningsförmåga och nyhet samt sär-

																																																								
250 1 kap. 3 § URL. Se även Bernitz, Ulf, m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 97. 
251 Se avsnitt 3.1.2.2. 
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prägel är uppfyllda. Visserligen kan det tyckas föreligga ett behov av ett starkt skydd för upp-

hovsmannen, frågan är om det föreligger ett så starkt behov att ett och samma alster ska 

kunna skyddas av tre olika skyddsformer. För upphovsmannen är och kommer svaret förmod-

ligen alltid att vara jakande, särskilt ur bevishänseende. Att enbart inneha upphovsrätt till sitt 

alster innebär att det kan vara svårt att hävda sin ensamrätt eftersom skyddet är formlöst. Om 

upphovsmannen utöver upphovsrätt även har en giltig varumärkes- och/eller mönsterrätt 

kommer det att bli enklare att hävda sin ensamrätt eftersom dessa rättigheter är registrerade. 

Ur bevishänseende för rättsinnehavaren är det därför önskvärt med ett överlappande skydd. 

Eftersom alster av brukskonst utgör sådana varor som regelbundet används i vardagen, i form 

av t.ex. möbler och porslin, har dessa varor ett stort kommersiellt värde oavsett om det är 

fråga om designvaror eller inte. Det föreligger således ett behov av att masstillverka dessa 

varor.252 Om varorna dessutom har en unik design som medför att dessa skiljer sig från lik-

nande varor på marknaden resulterar det i att designvarorna får ett ännu större kommersiellt 

värde. För att inte riskera att konkurrenter producerar liknande efterbildningar, dvs. för att 

upphovsmannen ska kunna vara ensam med sin unika design, föreligger därför ett behov att 

utvidga sitt skydd. Genom att varumärkesregistrera brukskonstalster som redan är skyddade 

av upphovsrätt, kommer upphovsmannen att kunna kringgå upphovsrättens begränsade giltig-

hetstid med en tidsobegränsad varumärkesrätt. Upphovsmannen kommer därigenom att vara 

ensam om sin unika design och slippa att konkurrera med andra tillverkare. Visserligen är 

avgifterna för ett varumärke förhållandevis höga.253 Sett till de inkomster som en evig ensam-

rätt till ett alster av brukskonst kan inbringa, och även det egna kommersiella värde som va-

rumärket kan innebära, torde ett överlappande skydd, och därmed en möjlighet att varumär-

kesregistrera redan upphovsrättsligt skyddade varor, dock vara önskvärt för upphovsmannen. 

3.3.3.3 Allmänintresset 

Att diskutera frågan om överlappande skydd sett till allmänintresset torde inte resultera i ett 

lika självklart svar som utifrån rättsinnehavarens perspektiv. För varumärkesrätt är ett av 

skyddssyftena att skydda konsumenten från vilseledning. Å ena sidan talar det för att det före-

ligger ett behov att varor ska kunna erhålla flera, överlappande, skydd för att flera tillverkare 

inte ska kunna producera liknande varor och på så sätt vilseleda konsumenten. Å andra sidan 

																																																								
252 Se avsnitt 3.1.2.1. 
253 PRV, Avgifter och betalning – varumärke, https://www.prv.se/sv/varumarke/avgifter-och-betalning/ (hämtad 
2019-01-21). 
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kan ett allt för vittomfattande överlappande skydd medföra ett monopol för flera tillverkare 

vilket inte heller torde vara önskvärt för konsumenten. 

Ett produktmonopol medför en osund konkurrens på marknaden. Innehavaren av ett varu-

märke som är föremål för ett överlappande skydd kan t.ex., till följd av sin dominerande ställ-

ning, bestämma prisnivån på varorna.254 En sådan osund konkurrens, där det är en enskild 

tillverkare som dominerar på marknaden, kan inte anses vara önskvärd för konsumenten. Ett 

av syftena med art. 7.1 e) iii) VMF är att ”[…] former som ger ett betydande värde ska vara 

fritt tillgängliga för alla så att en sund konkurrens kan säkerställas”.255 Utifrån allmänintres-

sets perspektiv föreligger således ett behov av en sund konkurrens och det kan därmed inte 

anses vara önskvärt med ett överlappande skydd mellan varumärkesrätt och upphovsrätt. 

3.3.3.4 Sammanvägd bedömning 

För att kunna främja det konstnärliga skapandet krävs ett visst skydd, annars är risken att det 

inte kommer att skapas några alster överhuvudtaget. Det upphovsrättsliga skyddet är emeller-

tid generöst i form av t.ex. en förhållandevis lång giltighetstid. Till skillnad från exempelvis 

varumärkesrätt innehåller upphovsrätt även bestämmelser om den ideella rätten eftersom upp-

hovsmannen har beskrivits som känsligare än andra producenter.256 Det upphovsrättsliga 

skyddet måste därmed anses vara ett tillräckligt skydd för upphovsrättsliga verk och därav 

kan det inte anses vara önskvärt med ett överlappande skydd som medför ett än mer vittom-

fattande skydd. EU-domstolen har dessutom uttalat att ett av syftena med art. 7.1 e) iii) VMF 

är att förhindra att sådana rättigheter som lagstiftaren har valt att begränsa giltighetstiden för, 

t.ex. upphovsrätt, kringgås genom en tidsobegränsad varumärkesrätt.257 Rimligtvis torde dom-

stolen ha vägt samtliga intressen mot varandra och kommit fram till att ett överlappande 

skydd inte är önskvärt. Vid en sammanvägning av samtliga intressen kan det överlappande 

skyddet därmed inte anses vara önskvärt. 

  

																																																								
254 Konkurrensverket, Varför konkurrens?, http://www.konkurrensverket.se/konkurrens/om-konkurrensreglerna/-
-ovrigt--/varfor-konkurrens/?fbclid=IwAR1O97BXMMh1ut-rSmByxMXL6x52d2xbDZY1iSFvEaJUtnE-
w24dk8Y2A5Y (hämtad 2019-01-27). 
255 Wüeggertz, Caroline, För bra skydd. Registreringshindret mot en form som ger varan ett betydande värde, s. 
306. Se även Lunell, Erika, Okonventionella varumärken: form, färg, doft, ljud, s. 78. 
256 Se avsnitt 3.3.3.2. 
257 Mål C-205/13 Hauck och Stokke, punkt 19. 
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4. Svenskt Tenn-målet 

4.1 Bakgrund 

Josef Frank anställdes av Svenskt Tenn under 1930-talet och formgav både möbler och ett 

flertal textilier, däribland Manhattan, för Svenskt Tenn. Efter en överlåtelse från Josef Frank 

innehar Svenskt Tenn idag upphovsrätt till mönstret Manhattan till och med utgången av 

2037. Under 2012 varumärkesregistrerade Svenskt Tenn mönstret Manhattan som idag utgör 

ett EU-varumärke i form av figurvarumärket MANHATTAN. Varumärket är utfört i färgerna 

grått, vitt, blått, grönt och rött för textila produkter.258 Bolaget Textilis saluför sådana textilier 

som saknar immaterialrättsligt skydd i England. Försäljningen av textilierna sker på Internet 

då bolaget är ett e-handelsbolag. Under 2013 marknadsförde Textilis ett antal fåtöljer och 

tyger på sin webbplats, bland annat med Manhattan.259 

Till följd av att Textilis marknadsförde och saluförde bland annat Manhattan och använde 

figurvarumärket MANHATTAN, kom Svenskt Tenn att väcka talan mot Textilis vid PMD för 

upphovsrätts- och varumärkesintrång. Svenskt Tenn yrkade att Textilis skulle förbjudas att i 

Sverige saluföra och marknadsföra bland annat mönstret Manhattan och även förbjuda an-

vändningen av figurvarumärket MANHATTAN. Genstämningsvis väckte Textilis talan 

gentemot Svenskt Tenn och yrkade att bland annat EU-varumärket MANHATTAN skall hä-

vas till följd av att varumärket saknar särskiljningsförmåga och för att det utgör en form som 

har ett betydande värde.260 

4.2 Målet i PMÖD 

I Svenskt Tenn-målet anförde PMÖD att det är oklart hur art. 7.1 e) iii) VMF ska tolkas. Be-

stämmelsen omfattar sedan tidigare tredimensionella och tvådimensionella varumärken som 

utgör en återgivning av formerna på en tredimensionell vara. 261  EU-varumärket 

MANHATTAN utgör i grunden ett mönster varför det blir fråga om ett tvådimensionellt va-

rumärke som utgör en återgivning av formerna på en tvådimensionell vara. PMÖD uttryckte i 

målet att det skulle vara något motstridigt om tvådimensionella varumärken som utgör en 

återgivning av en tredimensionell vara, t.ex. en skulptur som skyddas av upphovsrätt i form 

																																																								
258 Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen, mål T 14506-13, dom 2016-03-22, s. 3. Se även bilaga 
1. 
259 Mål T 14506-13, s. 3 f. 
260 Ibid., s. 4 ff. 
261 Se bland annat mål C-299/99 Philips och mål T-331/10 Yoshida Metal v. OHIM. Se även mål PMT 3491-16 
Svenskt Tenn, punkt 21. 
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av brukskonsten,262 omfattas av bestämmelsen medan tvådimensionella varumärken likt 

MANHATTAN inte omfattas. Vidare är syftet med art. 7.1 e) iii) VMF att försöka förhindra 

att den begränsade upphovsrätten kringgås genom t.ex. det permanenta varumärkesskyddet, 

varför PMÖD framhöll att det förelåg ett behov att begära förhandsavgörande från EU-

domstolen.263 

Som tidigare nämnt är EU-varumärket MANHATTAN registrerat i flertalet varuklasser. En-

ligt PMÖD innebär det att det är oklart hur en ogiltighetsbedömning ska göras eftersom ett 

kännetecken kan anbringas på olika sätt på olika varor av skilda slag.264 PMÖD anförde att 

frågan är om utgångspunkten vid en bedömning ska vara enligt objektiva/generella kriterier, 

t.ex. varumärkets utseende och hur varumärket kan anbringas på olika typer av varor och så-

ledes inte hur varumärket faktisk har anbringats på de olika varorna. Att göra en bedömning 

utifrån hur varumärket faktiskt har anbringats på olika varor framstår, enligt PMÖD, som i 

princip omöjligt. Vid registrering av varumärken anges nämligen endast vilka varuklasser 

kännetecknet ska registreras för. Dessutom kan ett varumärke anbringas på olika sätt för olika 

varor. I vissa fall utgör varumärket en väsentlig del av varan genom att varumärket uppre-

pande anbringas på t.ex. ett tyg eller på en bricka.265 I dessa fall menar PMÖD att det kan 

uppstå identitet mellan varumärket och varan. Varumärket behöver emellertid inte utgöra en 

väsentlig del för nyss nämnda varor. Det kan även utgöra en mindre central utsmyckning, dvs. 

varumärket kan fungera som en logotyp i exempelvis kanten av tyget eller på undersidan av 

brickan. Till sist föreligger även situationer där det är i princip omöjligt att anbringa varumär-

ket på en vara. Vad gäller MANHATTAN är det bland annat registrerat i varuklassen för 

stålull vilket, enligt PMÖD, måste anses vara en sådan vara. För sådana varor kan varumärket 

endast anbringas på varans förpackning.266 

4.3 Bör MANHATTAN omfattas av det absoluta registreringshindret i art. 7.1 e) 

iii) VMF? 

Av Textilis-målet framgår att MANHATTAN inte utgör en sådan form som avses i art. 7.1 e) 

iii) ÄVMF vilket måste vara en korrekt bedömning. Art. 7.1 e) iii) ÄVMF och art. 7.1 e) iii) 

VMF torde syfta till att, bland annat, hindra att särskilda former registreras. Även om 

MANHATTAN har linjer och konturer som i viss mån utgör en form, utgör det inte en sådan 

																																																								
262 EFTA-domstolen, mål E-5/16, Oslo kommun, punkt 115. 
263 Mål PMT 3491-16 Svenskt Tenn, punkt 21. Se även avsnitt 2.3.3. 
264 Mål PMT 3491-16 Svenskt Tenn, punkt 25. 
265 Ibid., punkt 26. Se även bilaga 5. 
266 Mål PMT 3491-16 Svenskt Tenn, punkt 26. 
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form som avses i varken art. 7.1 e) iii ÄVMF eller art. 7.1 e) iii) VMF. Begreppet form måste 

tolkas som att det endast omfattar tredimensionella varor.267 MANHATTAN ska således inte 

anses omfattas av art. 7.1 e) iii) ÄVMF. Den bestämmelse som prövades i målet, art. 7.1 e) 

iii) ÄVMF, saknar dock tillägget annan egenskap som återfinns art. 7.1 e) iii) VMF, som ut-

gör gällande rätt. Bedömningen huruvida MANHATTAN, och liknande varumärken, ska om-

fattas av art. 7.1 e) iii) VMF kan därför medföra ett annat utfall. Frågan är därför om 

MANHATTAN och liknande varumärken, utifrån gällande rätt, bör omfattas av registrerings-

hindret i art. 7.1 e) iii) VMF trots domen i Textilis-målet. Därav måste prövas om 

MANHATTAN innehar en sådan annan egenskap som medför ett betydande värde för varan 

som avses i art. 7.1 e) iii) VMF. 

För att ett kännetecken ska anses ha en annan egenskap i enlighet med art. 7.1 e) iii) VMF, 

krävs att det är kännetecknet som innehar egenskapen. Sådana varor som kännetecknet har 

anbringats på ska därför främst omfattas av lokutionen annan egenskap.268 MANHATTAN är 

ett sådant kännetecken, dvs. varumärket har anbringats på flertalet varor såsom kuddfodral, 

brickor, bordsunderlägg, fåtöljer, etc., varför MANHATTAN kan anses omfattas i den me-

ningen. Vidare måste prövas om MANHATTAN innehar en sådan annan egenskap som före-

skrivs i art. 7.1 e) iii) VMF. 

Mönstret Manhattan består av en sammansättning av olika färger (grått, vitt, blått, grönt och 

rött) som tillsammans bildar olika motiv vilket utgör mönstret.269 Egenskapen kan därför inte 

anses vara en färg eftersom mönstret består av flera färger som i sig inte är direkt föremål för 

varumärkesregistreringen. Mönstret har uppenbarligen inte heller egenskapen av att vara var-

ken en doft eller ljud. Som tidigare nämnt kommer lokutionen annan egenskap med största 

sannolikhet att fungera som en ”slasktratt” varför det är svårt att förutspå vilka egenskaper 

som ska klassificeras som en annan egenskap. Liksom mönstret Manhattan kan kännetecknet 

MANHATTAN beskrivas som en sammansättning av olika färger som tillsammans bildar 

olika, unika, motiv, vilket skulle kunna anses vara en egenskap. Det är visserligen inte en lika 

självklar egenskap som t.ex. en färg eller form, men det kan ändå beskrivas som en kvalité 

som MANHATTAN besitter och som bestämmer kännetecknets individualitet. 270 

MANHATTAN kan därför anses ha en sådan annan egenskap i form av att kännetecknet ut-

																																																								
267 Se avsnitt 2.3.6.2. 
268 Se avsnitt 2.3.6.3. 
269 Se bilaga 1. 
270 Nationalencyklope-
din, egenskap. http://www.ne.se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/egenskap(hämtad 2018-12-21). Se 
även avsnitt 2.3.6.3. 
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gör en sammansättning av olika färger som tillsammans bildar olika, unika, motiv som art. 7.1 

e) iii) VMF föreskriver. 

Det avgörande i art. 7.1 e) iii) VMF är emellertid det betydande värdet, dvs. MANHATTANs 

egenskap måste medföra att varan får ett betydande värde. Vad gäller MANHATTAN är det, 

som ovan nämnt, registrerat i flertalet varuklasser vilka avser många olika varor, däribland 

kuddfodral, brickor, bordsunderlägg och fåtöljer. För dessa varor anbringas mönstret på ett 

liknande sätt genom att varumärket utgör en väsentlig del av varan i form av att varumärket 

upprepande anbringas på varan.271 Kuddfodralet, brickan och bordsunderlägget (nedan kallat 

Produkterna) i sig, utan MANHATTAN, kan inte anses ha en särskilt utmärkande design. 

Produkterna har snarare en ganska alldaglig design som inte skiljer sig väsentligt från lik-

nande varor på marknaden. Det som gör att Produkterna utmärker sig, dvs. det som gör att 

dessa Produkter får ett betydande värde, är MANHATTAN genom dess sammansättning av 

olika färger som tillsammans bildar olika, unika, motiv. Kännetecknet MANHATTAN är så-

ledes det som ger Produkterna dess huvudsakliga betydande värde eftersom dessa Produkter 

har ett särskilt estetiskt värde och som utan kännetecknet utgör en relativt alldaglig design. 

Ytterligare en faktor som kan diskuteras vid en bedömning huruvida MANHATTAN medför 

ett betydande värde för Produkterna är om Produkternas estetiska utformning är det som är 

avgörande för konsumenten vid ett köp. Förmodligen är svaret jakande eftersom 

MANHATTAN medför att Produkterna utmärker sig från liknande varor på marknaden. Vi-

dare har dessa Produkter få andra egenskaper som kan anses vara avgörande för konsumenten. 

Det innebär att konsumentens val att köpa någon av Produkterna med kännetecknet 

MANHATTAN nästintill enbart beror på varornas estetiska utformning. 

Priset kan också vara en avgörande faktor för om varan har ett betydande värde. För Svenskt 

Tenns samtliga varor gäller att priserna generellt sett är högre än motsvarande varor på mark-

naden. Det medför således att de varor där kännetecknet MANHATTAN har anbringats får ett 

högre ekonomiskt värde och därmed också ett visst värde. Som tidigare nämnt bör emellertid 

priset inte tillmätas lika stor betydelse som t.ex. det estetiska värdet, dvs. att det är formen 

eller en annan egenskap i sig som medför ett betydande värde. Priset kan dock beaktas vid 

bedömningen. 

Även renommé kan diskuteras för MANHATTAN. Både Svenskt Tenn och Josef Frank har 

ett mycket starkt renommé som signalerar exklusivitet och ”god” design. Det gör att även 

																																																								
271 Se avsnitt 4.2. Se även bilaga 5. 
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renommé kan vara en betydande faktor för konsumenten. Både renommé och Produkternas 

estetiska utformning är således faktorer som påverkar konsumentens köp och som gör att va-

rorna får ett betydande värde. Till följd av det och att MANHATTANs egenskap, en samman-

sättning av olika färger som tillsammans bildar olika motiv, i sig medför ett huvudsakligt be-

tydande värde innebär att kännetecknet ska omfattas av art. 7.1 e) iii) VMF. 

I Svenskt Tenn-målet har Svenskt Tenn åberopat att ett flertal fashionbolag har varumärkesre-

gistrerat mönsterliknande figurvarumärken.272 Ett exempel är Louis Vuitton som har varu-

märkesregistrerat sitt mönster ”Damier” och som har anbringats på ett flertal av Louis Vuit-

tons väskor.273 Det som skiljer dessa väskor från Svenskt Tenns produkter är att väskorna, 

utan mönstret, ofta har en attraktiv design i sig. I detta fall torde det således inte enbart vara 

mönstret ”Damier” som ger väskorna ett betydande värde, designen medför istället det huvud-

sakliga betydande värdet. Samma resonemang torde kunna anföras för de fåtöljer där 

MANHATTAN har anbringats. Visserligen tillför MANHATTANs egenskap, en samman-

sättning av olika färger som tillsammans bildar olika motiv, att fåtöljen får ett visst värde. Det 

kan emellertid inte anses att det enbart är denna egenskap som ger fåtöljen dess huvudsakliga 

betydande värde eftersom även fåtöljens bekvämlighet och design är attraktiv i sig. Det måste 

således vara bekvämligheten av fåtöljen, dess design och även Svenskt Tenns renommé som 

medför varans huvudsakliga betydande värde. Eftersom det är egenskapen eller formen som 

bör medföra det huvudsakliga betydande värdet för varor med ett särskilt estetiskt värde,274  

måste det därför tolkas som att fåtöljen inte kan anses omfattas av registreringshindret i art. 

7.1 e) iii) VMF.  

Att vissa av Svenskt Tenns varor tycks erhålla ett betydande värde medan vissa andra varor 

inte gör det blir problematiskt. Hur ska en generell bedömning göras för att avgöra om 

MANHATTAN bör omfattas av det absoluta registreringshindret i 7.1 e) iii) VMF? Ska det 

göras en bedömning för varje enskild vara? Förmodligen inte. Eftersom den som ansöker om 

en varumärkesregistrering inte på förhand måste ange hur kännetecknet kommer att anbringas 

på varan/varorna, blir det svårt att göra en bedömning i det stadiet eftersom anbringandet kan 

komma att se olika ut för olika varor. Bedömningen måste således göras när anbringandet av 

kännetecknet på varan/varorna har skett. 

																																																								
272 Mål PMT 3491-16 Svenskt Tenn, punkt 20. 
273 EUIPO, 000370445, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000370445 (hämtad 2018-12-03). 
Se även bilaga 6. 
274 Se avsnitt 2.3.6.4. 
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För det fall att anbringandet skiljer sig åt mellan olika varor eller att kännetecknet medför ett 

betydande värde för vissa varor och andra inte, t.ex. fåtöljen med MANHATTAN, måste en 

generell bedömning göras. Bedömningen torde utgå från syftet med art. 7.1 e) iii) VMF. Ett 

av syftena med bestämmelsen är att sådana kännetecken som det finns ett frihållningsbehov 

för ska vara tillgängliga för samtliga på marknaden, dvs. om formen eller en annan egenskap 

medför ett betydande värde för varan ska detta vara fritt tillgängligt.275 Bestämmelsen syftar 

även till att förhindra att den begränsade giltighetstiden för t.ex. upphovsrätt kringgås genom 

den tidsobegränsade varumärkesrätten.276 Det omedelbara utfallet av artikeln torde därmed 

vara att t.ex. upphovsrättsligt skyddade varor inte ska kunna varumärkesregistreras. 

MANHATTAN är i grunden ett mönster, dvs. ett alster av brukskonst, som är skyddat av 

upphovsrätt varför kännetecknet bör omfattas av art. 7.1 e) iii) VMF, sett till bestämmelsens 

bakomliggande syfte. För merparten av de varor som MANHATTAN har anbringats på kan 

konstateras att kännetecknet har en sådan egenskap som medför ett betydande värde för va-

rorna. För fåtöljen däremot kan det inte säkerställas att det är MANHATTANs egenskap, en 

sammansättning av olika färger som tillsammans bildar olika motiv, som medför dess huvud-

sakliga betydande värde. Förmodligen medför fåtöljens bekvämlighet, design och Svenskt 

Tenns renommé att fåtöljen får dess huvudsakliga betydande värde. Det torde emellertid inte 

spela någon roll. Kännetecknet MANHATTAN är ett alster av brukskonst och bör, enligt art. 

7.1 e) iii) VMF, därför hindras från ett tidsobegränsat skydd genom varumärkesrätt utifrån 

gällande rätt. 

  

																																																								
275 Wüeggertz, Caroline, För bra skydd. Registreringshindret mot en form som ger varan ett betydande värde, s. 
306. Se även Lunell, Erika, Okonventionella varumärken: form, färg, doft, ljud, s. 78. 
276 Mål C-205/13 Hauck och Stokke, punkt 19. Se även avsnitt 2.3.1. 
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5. Sammanfattande slutsatser 

5.1 Hur ska omfattningen av art. 7.1 e) iii) VMF tolkas? 

För att kunna avgöra hur omfattningen av art. 7.1 e) iii) VMF ska tolkas krävs att varje enskilt 

begrepp i bestämmelsen tolkas var för sig. Artikeln föreskriver att det inte är tillåtet att regi-

strera kännetecken som endast består av ”[…] en varas form eller en annan egenskap som ger 

varan ett betydande värde”.277 De begrepp som måste tolkas är således ”form”, ”annan egen-

skap” och ”betydande värde”. 

Begreppet form har varit föremål för tolkning i ett antal domar i EU-domstolen, däribland 

Louboutin-målet och Textilis-målet. I målen anförde EU-domstolen att form ska tolkas i över-

ensstämmelse med dess vanliga språkbruk och att det framförallt ska förstås som linjer eller 

konturer vilka avgränsar den aktuella varan i rummet.278 Tillägget av lokutionen annan egen-

skap i art. 7.1 e) iii) VMF gör att begreppet form inte längre torde tolkas lika extensivt. Vidare 

är det själva varan som ska ha en form vilket torde innebära att det är tredimensionella varor 

som ska omfattas av bestämmelsen, eftersom kännetecknet i fråga utgör en tvådimensionell 

eller tredimensionell återgivning av den tredimensionella varan. Begreppet form i bestämmel-

sen utesluter därmed tvådimensionella varor från att omfattas av detta begrepp.279 

Även om begreppet form ger utrymme för tolkningsmöjligheter måste annan egenskap anses 

vara än mer vag i sin utformning. Vad är en annan egenskap? Lokutionen har ännu inte prö-

vats i EU-domstolen varför det är svårt att förutspå vilka egenskaper som faktiskt kan komma 

att omfattas. Med största sannolikhet kommer begreppet att fungera som en ”slasktratt” varför 

både självklara och mer tvivelaktiga egenskaper kommer att omfattas av art. 7.1 e) iii) VMF. 

Vidare måste en annan egenskap tolkas som fristående från en varas form, vilket innebär att 

det är kännetecknet som ska inneha en annan egenskap, inte själva varan. Det framstår som 

särskilt tydligt vid en jämförelse med art. 7.1 e) ii) VMF eftersom undantaget särskilt före-

skriver att en annan egenskap ska finnas hos varan. Att det är kännetecknet som ska ha en 

annan egenskap torde medföra att varor där kännetecknet har anbringats på ska omfattas av 

bestämmelsen.280 

Det som blir avgörande i art. 7.1 e) iii) VMF är om formen eller egenskapen medför ett bety-

dande värde för varan. Vad som avses med betydande värde är inte helt fastställt. Olika fak-
																																																								
277 Art. 7.1 e) iii) VMF. 
278 Se avsnitt 2.3.2.2 och 2.3.3.2. 
279 Se avsnitt 2.3.6.1 och 2.3.6.2. 
280 Se avsnitt 2.3.6.3. 
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torer såsom pris, renommé och den estetiska utformningen kan och bör rimligen beaktas vid 

en bedömning. Det som framförallt torde vara avgörande för det betydande värdet är emeller-

tid om formen eller en annan egenskap i sig medför ett sådant värde. För exempelvis Loubou-

tin-skor kan den röda färgen, i form av en annan egenskap, på skosulan anses medföra ett 

visst värde eftersom det gör att skon utmärker sig bland andra, liknande, skor på marknaden. 

Även designen på skon medför ett visst värde och är förmodligen det som ger det huvudsak-

liga betydande värdet. För särskilt estetiska varor krävs således att det är formen eller egen-

skapen i sig som ger det huvudsakliga betydande värdet för att de ska omfattas av bestämmel-

sen.281 

5.2 Bör tvådimensionella kännetecken som är en återgivning av en tvådimension-

ell vara, såsom MANHATTAN, omfattas av art. 7.1 e) iii) VMF? 

Behovet av att varumärkesregistrera alster av brukskonst tycks vara relativt stort. Många av 

dessa varor som har en unik design kan emellertid komma att omfattas av registreringshindret 

i art. 7.1 e) iii) VMF. Designvaror har ofta, till följd av deras design, en unik form eller annan 

egenskap som gör att dessa särskiljer sig från liknande varor på marknaden. Risken för att 

alster av brukskonst ska omfattas av art. 7.1 e) iii) VMF är därmed tämligen stor.282 

MANHATTAN är i grunden ett mönster och är därmed ett alster av brukskonst. Kännetecknet 

MANHATTAN är dock en tvådimensionell återgivning av en tvådimensionell vara varför det 

inte kan anses utgöra en form i lagens mening, vilket även konstaterades i Textilis-målet. Där-

emot kan kännetecknet anses inneha en sådan annan egenskap som avses i art. 7.1 e) iii) 

VMF. Bestämmelsen kommer med största sannolikhet, som tidigare nämnts, att fungera som 

en ”slasktratt” för att fånga upp sådana verk som inte kan anses utgöra en form. 

MANHATTAN har egenskapen av att vara en sammansättning av olika färger som tillsam-

mans bildar olika, unika, motiv.283 

På flertalet av de varor där MANHATTAN har anbringats är det MANHATTANs egenskap i 

sig som gör att dessa produkter får ett betydande värde. Utan MANHATTAN har dessa Pro-

dukter en ganska alldaglig design som knappast kan tyckas vara utmärkande. Även andra fak-

torer såsom renommé och om konsumenten uppfattar varan som estetiskt attraktiv tycks vara 

avgörande för konsumentens köp av Produkterna varför även det kan medför ett betydande 

värde. Det blir emellertid problematiskt för varor där det inte är MANHATTANs egenskap 
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283 Se avsnitt 4.3. 
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som medför det huvudsakliga betydande värdet, t.ex. för fåtöljer. I detta fall medför även be-

kvämligheten, Svenskt Tenns renommé och designen av fåtöljen i sig att denna får ett visst 

värde, förmodligen det huvudsakliga betydande värdet. För att kunna göra en bedömning 

huruvida ett kännetecken omfattas av det absoluta registreringshindret i art. 7.1 e) iii) VMF 

när varans form eller kännetecknets egenskap för vissa varor medför ett betydande värde och 

för vissa varor inte, torde det bakomliggande syftet med bestämmelsen bli avgörande. Ef-

tersom syftet med bestämmelsen bland annat är att förhindra att upphovsrättsligt skyddade 

varor varumärkesregistreras, bör MANHATTAN vid en sammanvägd bedömning omfattas av 

art. 7.1 e) iii) VMF.284 

5.3 Är det överlappande skyddet mellan upphovsrätt och varumärkesrätt önsk-

värt mot bakgrund av dess skilda skyddssyften? 

Svaret på frågan huruvida det är önskvärt med ett överlappande skydd torde skilja sig åt bero-

ende på utifrån vems perspektiv frågan besvaras. Lagstiftaren har formulerat olika regler för 

upphovsrätt och varumärkesrätt eftersom det föreligger skilda skyddssyften för respektive 

immateriell rättighet. Inom upphovsrätt föreligger en intresseavvägning mellan å ena sidan 

främjandet av det konstnärliga skapandet och å andra sidan behovet att upprätthålla en sund 

konkurrens på marknaden. Möjligheten att tidsobegränsa ensamrätten för ett upphovsrättsligt 

skyddat verk genom varumärkesregistrering torde medföra att det blir en ojämn balans mellan 

de olika intressena. Upphovsmannen belönas med en allt för vittomfattande ensamrätt som 

medför en osund konkurrens på marknaden vilket påverkar allmänintresset negativt. Utifrån 

lagstiftarens perspektiv kan det således inte anses vara önskvärt med ett sådant överlappande 

skydd.285 

Utifrån rättsinnehavarens perspektiv blir svaret annorlunda. Det upphovsrättsliga skyddet är 

formlöst och till skillnad från t.ex. varumärkesrätt föreligger inget register där samtliga upp-

hovsrättsligt skyddade verk återfinns. Det blir således svårare för upphovsmannen att hävda 

sin upphovsrätt, vilket det överlappande skyddet kan ”bota”. Vidare föreligger ekonomiska 

fördelar för upphovsmannen med ett tidsobegränsat skydd genom att det upphovsrättsliga 

verket varumärkesregistreras.286 Allmänintressets perspektiv talar dock för att ett allt för vit-

tomfattande skydd genom överlappningar inte är önskvärt eftersom det kan medföra ett pro-
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duktmonopol. Monopol medför i sig en osund konkurrens på marknaden eftersom tillverkare i 

dominerande ställning kan bestämma prisnivån på varan.287 

Ett av syftena med art. 7.1 e) iii) VMF är att förhindra ett överlappande skydd mellan t.ex. 

varumärkesrätt och upphovsrätt. Vid en sammanvägd bedömning torde därför det överlap-

pande skyddet inte vara önskvärt. Det skydd som ges för upphovsrättsligt skyddade verk re-

spektive varumärken torde vara tillräckliga och det torde inte föreligga ett behov av att ut-

vidga dessa skydd. Vidare måste EU-domstolen ha vägt samtliga intressen mot varandra och 

därav kommit fram till att det föreligger ett behov av art. 7.1 e) iii) VMF. Det överlappande 

skyddet är därmed inte önskvärt.288 
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6. Avslutande ord 

Art. 7.1 e) iii) VMF har och kommer att fortsätta vara föremål för diskussion eftersom be-

stämmelsen medför omfattande tolkningssvårigheter. Bestämmelsen innehåller vaga begrepp 

som för med sig stora tolkningsutrymmen. Vad är egentligen en form, vad innefattas i annan 

egenskap och för vem ska värdet vara betydande? Trots att bestämmelsen har varit föremål 

för prövning ett antal gånger i EU-domstolen tycks denna inte riktigt vilja ge svar på oklar-

heterna kring artikelns tolkning och omfattning. Framtiden får därför utvisa hur en tolkning av 

artikeln bör göras. 

I Textilis-målet kom EU-domstolen fram till att MANHATTAN inte ska anses omfattas av 

art. 7.1 e) iii) ÄVMF eftersom kännetecknet inte har en sådan form som avses i bestämmel-

sen. Om art. 7.1 e) iii) VMF hade prövats i målet hade utfallet förmodligen blivit annorlunda 

där MANHATTAN troligen hade omfattats av undantaget. Konsekvensen hade blivit att 

mönstret hade släppts fritt på marknaden och den exklusivitet som Manhattan har upparbetat 

till följd av Svenskt Tenns och Josef Franks starka renommé hade gått förlorad. Utvidgningen 

av art. 7.1 e) iii) VMF genom tillägget av annan egenskap kommer därför med största sanno-

likhet medföra att liknande kännetecken som MANHATTAN kommer att omfattas av undan-

taget i framtiden. 

Att kännetecken likt MANHATTAN, som även skyddas av upphovsrätt, förmodligen kommer 

att förlora sin varumärkesregistrering är emellertid naturligt. Två skilda immaterialrättigheter 

ställs mot varandra och bildar ett överlappande skydd som knappats kan ha varit lagstiftarens 

avsikt med de olika rättigheterna. Likväl förekommer att, framförallt, alster av brukskonst 

varumärkesregistreras för att åtnjuta de fördelar som ett tidsobegränsat skydd medför. Det 

immaterialrättsliga området som en gång bestod i flera kategorier av rättigheter tenderar såle-

des till att bli en enda stor immaterialrätt. 
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